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El nomenclátor fitocenológic que segueix és un catàleg raonat de les comunitats vegetals més rellevants que horn pot trobar als PaTsos Catalans, ordenades alfabèticament segons Ilurs noms vulgars.
Aquesta ordenació resulta alternativa a la fornida per la taula sistemática i exhaustiva de 4.1 i també a la facilitada en toda l'exposició de base fisiognorno-biogeográfica del capítol 3. Mitjançant aquestes ordenacions, i també gràcies a l'índex alfabètic final, horn podrá localitzar sense gaires dificultats cada comunitat i situar-la en els seus diversos contextos.
Les comunitats amb un nom específic i inequívoc (albereda, creixenar, tamarigar, etc.) entren en
aquest nomenclátor en el lloc alfabètic corresponent, sense més salvetats. Aquelles altres que, per
contra, no gaudeixen d'una denominació popular consagrada, i per a les quals ha calgut construir
una denominació vulgar més o menys artificiosa, entren per la denominació genérica que ha servit
de base en l'establiment de llurs noms vulgars (rnáquia de..., fener de..., etc.). Finalment, horn entra
sota conceptes de base ecológica àmplia (arvense, nitrófil, rupícola, etc.) un conjunt de comunitats
de personalitat esborradissa i/o rnancades de veritables denominacions vulgaritzables.
Quant als criteris d'establiment i de normalització de la nomenclatura fitocenológica vulgar, cal diferenciar el cas de les denominacions construïdes a partir d'un terme fisiognómic genèric (brolla,
prat, máquia, etc.) del de les construïdes a partir d'un terme amb valor fitocenológic previ més específic (jonceda, roureda, alzinar). El termes «jonceda» i «brolla» permetran d'exemplificar el mecanisme generatiu observat.
Així, «jonceda» és un nom popular aplicat als diversos collectius vegetals que presenten una vistent
domináncia de la jonça (Aphyllanthes monspeliensis), però horn l'aplica també a collectius on abunden els joncs (Juncus, Holoschoenus), és a dir, amb sentit més propi de «jonquera». Horn ha procedit de primer, doncs, a restringir-ne el sentit a comunitat més o menys dominada per la jonça, i més
específicament a comunitat de l'aliança Aphyllanthion. Una «jonceda» terminológicament normalitzada, per tant, será, i només, una associació d'Aphyllanthion, on efectivament sol dominar més o
menys la jonça, per?) no pas necessàriament sempre; el terme «jonceda» ha conservat d'aquesta
manera un valor popular prou específic, però ha pres a més un nou valor fisiognómic i fitocenológic (totes les associacions d'Aphyllanthion s'assemblen en llur aspecte i tenen espècies comunes
en Ilur composició florística, entre les quals generalment la jonça). La més característica de les
associacions de l'aliança esdevé així la «jonceda típica», i les altres, d'acord amb l'espècie que hi és
més abundant i/o significativa, esdevenen la «jonceda amb serpoll blanc» o la «jonceda amb espígol», posem per cas. Tanmateix hi ha joncedes (o sigui associacions de l'Aphyllanthion) que presenten molt poca jonça o no gens: hom parla aleshores de «jonceda de llistó» o de «jonceda d'ungla
de gat», i més exactament de «jonceda de llistó amb sàlvia» o de «jonceda d'ungla de gat i espernellac pirinenc», en el primer cas perquè la sàlvia fa el seu paper en la comunitat, al costat del
Instó dominant (de... amb...), i en el segon perquè l'espernellac i l'ungla de gat es reparteixen la
domináncia més o menys equitativament (de... i...).
El cas de «brolla» representa el d'una denominació amplament genérica, molt més inespecífica que
no el de la jonceda. Per això cal fer una primera acotació i parlar, per exemple, de «brolla de
romaní» per a referir-se a totes les brolles en qué el romaní abunda (aliança Rosmarino-Ericion) o
de «brolla d'estepes i brucs» (aliances Cistion mediomediterraneum i Cisto-Lavandulion pedunculatae). A partir d'aquí, i mitjançant raonaments comparables als exposats a propòsit de les joncedes,
és fácil arribar a denominacions corn «brolla de romaní bruc d'hivern amb pebrella», «brolla de
romaní bruc d'hivern amb sanguinària», «brolla de romaní i maleïda amb esteperola», «brolla de romaní i maleïda amb perdiguera», etc.
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En alguns casos de denominacions específiques populars molt arrelades, hem recorregut a qualificatius de base geográfica o cardinal per a precisar convenientment. És així corn han sorgit locucions
corn «murtar meridional» o «murtar septentrional», en aquest cas equivalents a «murtar amb margallo» o «murtar amb argelaga negra»; o a les més clàssiques d'«alzinar muntanyenc» o «alzinar litoral» o «alzinar continental». En els casos de comunitats fisiognómicament poc singularitzades i sense cap tradició de denominació, hem optat per locucions funcional de l'estil de «comunitat de ballarida i rosella morada» o de «comunitat d'artemísia de roca».
La descripció de les comunitats tractades és necessàriament molt succinta, car la descripció detallada ja figura als punts del capitol 3; tanmateix, horn facilita Ilur fisiognomia básica, amb indicació d'altura i densitat de recobriment aproximats (p. ex.: 10-15 m, 60-80 0/0), Ilur composició florística fonamental, algunes dades ecològiques, i Ilur distribució geográfica, i això per tal d'estalviar enutjoses
remissions a l'esmentat capitol 3, particularment incòmodes a qui només desitja una informació sumària i/o quan els punts de 3 afectats no són correlatius. Al costat de les denominacions científiques figura el número d'ordre de la comunitat observat a la taula sistemática de 4.1, el qual número
permet, a més, la immediata localització de les corresponents referències bibliogràfiques a la relació de 4.2; el lector interessat podrá, d'aquesta manera, localitzar ràpidament la literatura existent
sobre la comunitat recercada.
Les denominacions de simples col•lectius de vegetals sense valor fitocenológic (roserar, farigolar, ginestar, etc.) que designen la domináncia d'una espècie en un indret, però que no comporten la idea
de tota una comunitat vegetal associada, no formen part d'aquest nomenclátor.

abarsetar
Matoll de neret (cf.).

albereda

Bosc caducifoli de ribera (10-20 m, 75-100 %)
dominat per IIlber (Populus alba).
A la plana mediterrània, en indrets on el nivell
freátic ripari es manté prou elevat, es fa l'A. LITORAL (Vinco-Populetum albae) 396 o A. AMB
VINCA, amb álber, freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia), om (Ulmus minor), vinca
(Vinca difformis), etc. Troba l'òptim de la seva
distribució al país de l'alzinar litoral, en cursos
més aviat tranquils. Se'n troben bons testimonis a la meitat meridional dels Sistemes Prelitoral i Litoral, í també a les muntanyes septentrionals del País Valencià; a les Balears i a
la plana valenciana, n'hi ha fragments esparsos
i mal constituïts.
L'A. CONTINENTAL (Rubio-Populetum albae)"7
o A. AMB GRANZA és mancada de vinca i amb
el sotabosc dominat pels esbarzers (Rubus
ulmifolius, R. caesius). Hi apareix la granza
(Rubia tinctoria). L'onn (Ulmus minor) i el
pollancre (Populus nigra), introduït per l'home,
arriben a predominar sobre Válber. Resta limitada, al nostre país, a punts ben comptats de
la plana continental, vertebrats entorn del Segre i afluents, al país del carrascar; reapareix i es consolida Ebre amunt, als altiplans
aragonesos.
L'A. SEPTENTRIONAL (Irido-Populetum albae)"4
o A. AMB LLIRI FETID presenta un estrat herbaci ric en espècies nnedioeuropees de fulla
ampla i tendra, corn el Iliri fètid (his foetid'ssima). Ateny el seu òptim al Llenguadoc, i penetra Principat avail, dins del domini de Valzinar, fins a terres empordaneses i selvatanes; més al S cedeix el terreny a l'albereda
litoral.

alguer

Poblament submarí (Posidonion) de fanerbgames de fulla cintiforme (Posidonia oceanica,
Zostera nana, Z. marina, Cymodocea nodosa).
Ocupa els substrats mòbils immediats a la
línia de costa, fins a 40-50 m de fondària.

alocar
Matoll alt perennifoli de rambla mediterrània
(2-4 m, 90-100 %) dominat per l'aloc (Vitex
agnus-castus).
L'A. AMB VINCA GROSSA (Vinco-Viticetum
agni-casti) 3" presenta sobretot aloc, vinca
grossa (Vinca major), barretera (Petasites fragrans), i ólbia (Lavatera olbia). És una comunitat litoral termófila, pròpia de les rambles del
país de l'alzinar, sobretot del Barcelonés cap
al N; part del S de l'Ebre, es veu substituTda,
al domini de la máquia, pel baladrar.
L'A. AMB ASSA (Leucojo-Viticetum) 358 duu
aloc, tannarius (Tamarix africana, T. canariensis), assa (Leucoium aestivum ssp. pu/che//um), etc. Apareix a les desembocadures dels
torrents mallorquins i menorquins.

alzinar
Bosc mediterrani esclerofille dominat per l'alzina típica (Quercus ilex) o per l'alzina carrasca (Q. rotundifolia). El terme és aplicat a tota
una família de comunitats forestals reladionades: l'a. litoral, la. muntanyenc, la. continental o carrascar, la. baleàric i, abusivament, fins
la sureda. Es tracta de boscos perennifolis
de creixement lent i notable exuberància, ganeralment proveïts d'un estrat herbaci pobre
i d'un estat arbustiu o lianoide ric i/o diversificat. Els alzinars constitueixen la clímax de
la terra baixa mediterrània de quasi tot el Principat i de les muntanyes mediterrànies del
País Valencia i de les Gimnésies (Mallorca
i Menorca).
alzinar baleáric
Alzinar (Cyclamini-Quercetum ilicis) 433 d'exuberáncia mitjana (5-10 m, 80-100 %) dominat
per l'alzina típica, el pi blanc (Pinus ha/opensis), el Ilentiscle (Pistada lentiscus), l'esparreguera (Asparagus acutifolius), la roja (Rubia
peregrina), l'arítjol (Smilax aspera), el galzeran
(Ruscus aculeatus), la ridorta (Clematis flammula), el lligabosc (Lonicera implexa), l'arboç
(Arbustus unedo), etc. i amb la presència despécies particulars com el pa porcí (Cyclamen
balearicum) o el fraret (Arisarum vulgare).
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És exclusiu de Mallorca i de Menorca, on se'n
troben fragments esparsos per sobre dels 50150 m (A. BALEARIC LITORAL: subas. typicum), molt malmesos de sotabosc per la pastura extensiva que horn hi practica. A la Serra
mallorquina, entre 600-700 i 1.100-1.200 m, s'enriqueix amb espècies amants de la frescor
(A. BALEARIC MUNTANYENC: subas. pteridiorhamnetosum).
alzinar continental
Carrascar (cf.).
alzinar litoral
Alzinar (Quercetum ilicis galloprovinciale)"'
de gran exuberancia (10-15 m, 90-100 %), dominat per l'alzina típica i pel marfull (Viburnum
tinus), l'aladern (Rhamnus alaternus), l'aladern
fals (Phillyrea media), l'arboç (Arbutus unedo),
el Ilentiscle (Pistacia lentiscus), el galzeran
(Ruscus aculeatus), la ridorta (Clematis flammula), l'heura (Hedera helix), el lligabosc (Lonicera implexa), l'arítjol (Smilax aspera), l'englantina (Rosa sempervirens), la roja (Rubia
peregrina), l'esparreguera (Asparagus acutifoHu's); la falzia negra (Asplenium onopteris),
etcétera.
Aquesta composició és pròpia dels alzinars de
llocs assolellats i eixuts (A. LITORAL TEPIC:
subas. pistacietosum) de la terra baixa del Principat, de Barcelona i Montserrat devers el N,
bé que reapareix esparsament a Prades, Vandellós i Tivissa. En Hoes més humits i obacs, a
les zones silícies del Sistema Litoral, entre
100 i 600 m, s'enriqueix amb caducifolis (A.
LITORAL AMB ROURE CERRIOIDE: subas. cerrioidetosum) entre els quals el roure cerrioide (Quercus cerrioides) i la servera (Sorbus
domestica), i esdevé quasi un bosc mixt. Un
fenomen equivalent, per?) de carácter més ibéric, té lloc a les areas calcàries de les muntanyes del Maestrat, dels Ports de Beseit, etc.
entre 500 ¡ 1.000 m (A. LITORAL AMB ROURE
DE FULLA PETITA: subas. quercetosum fagineae), bé que aleshores hi antra el roure de
fulla petita (O. faginea ssp. valentina), la blada (Acer opalus ssp. granatense), etc. L'alzinar litoral pot, encara, presentar una altra
forma calcícola de muntanya (A. LITORAL AMB
BOIX: subas. viburnetosum lantanae) que substitueix l'anterior a les serralades més septentrionals i humides, corn Prades, Montserrat o
Sant Llorenç del Munt, entre 600 i 1.200 m, caracteritzada per l'escassetat de roure i l'abundor de boix (Buxus sempervirens), tortellatge
(Viburnum lantana), blada de fulla gran (Acer
opalus ssp. opalus), moixera (Sorbus aria), etc.
i en general d'espècies relacionades amb la
roureda de roure martinenc. Finalment, en certes zones molt eixutes o de tendència continental (A. LITORAL AMB CARRASCA: subas.
junipero-quercetosum rotundifoliae), s'hi bar-
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reja la carrasca (O. rotundifolia). L'alzinar litoral, molt explotat a l'època en qué horn feia
carbó d'alzina, resta avui reduit a enclavaments prou dispersos. Sovint (A. LITORAL ESCLARISSAT: subas. arbutetosum) és un bosc
mig degradat, ple d'espècies heliófiles extraforestals.
alzinar muntanyenc
Alzinar (Quercetum mediterraneo-montanum)431
d'exuberància mitjana (7-15 m, 75-100 %) i estructura semblant a la de l'alzinar litoral, pare)
emprobit en espècies estrictament mediterránies; per contra, hi resulten corrents el pi
roig (Pinus sylvestris), la blada de fulla gran
(Acer opalus ssp. opalus), la servera (Sorbus
domestica), la moixera (S. aria), el corner
(Amelanchier ovalis), etc. L'estrat herbaci i
muscinal presenta un bon desenvolupament,
en detriment de l'arbustiu i especialment del
lianoide, gràcies sobretot a espècies extramediterrànies (Brachypodium sylvaticum, Prune/la hastifolia, Fragaria vesca, etc.).
És una comunitat calcífuga, pròpia de la sanefa culminal mediterrània (700-800 a 1.200 m),
que apareix només al Principat silici o descarbonatat, al Sistema Prelitoral i en determina..
des areas pirinenques i prepirinenques.

arceda
Bosquetó o matoll alt dominat per arços (Grataegus, Rhamnus lycioides, Lycium, Prunus
spinosa, etc.).
Corn a collectiu ben individualitzat, cal fer esment de l'A. AMB BUIXOL (Anemono-Crataegetum crataegetosum),41211 comunitat arbustiva
alta 2,5-4 m, 75-100 0/0) i caducifòlia, dominada
per l'arç blanc (Crataegus-monogyna), l'aranyoner (Prunus spinosa), el tortellatge (Viburnum lantana), el gatell (Salix atrocinerea ssp.
catalaunica), etc. i amb la presència del buixol
(Anemone nemorosa), de la fetgera (A. hepatica), etc. Es fa a Penyagolosa, en fondals ombrívols situats entre 1.300 i 1.500 m, sobre
sals silicis, al domini de la roureda de roure
reboil. És molt pròxima a la pineda de pi roig
amb buixol (cf.).

arvense, vegetació
Vegetació que pobla, espontàniament, els indrets conreats i espebialment els camps i els
horts; la vegetació arvense pròpia dels sembrats més aviat és anomenada messícola o segetal (cf.).
D'entre les comunitats dels camps de secà o
només ocasionalment irrigats (Diplotaxion),
destaca la COMUNITAT DE RAVENISSA BLANCA I/O LLETERESA DE CAMP (Diplotaxietum
erucoidis),166, amb ravenissa blanca (Diplotaxis
erucoides), canyota (Sorghum halepense), corretjola (Convolvulus arvensis), etc. als secans
del país de l'alzinar (subas. diplotaxietosum),
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o bé amb Ileteresa de camp (Euphorbia segetans), ravenissa groga (Erucastrum nasturtiito/lam), canyota, ravenissa blanca, etc. als secans del país de la máquia litoral (subas. euphorbietosum segetalis).
D'entre les comunitats dels horts i dels camps
ben irrigats (Panico-Setarion) destaca la COMUNITAT DE CERREIGS I PANISSOLES (Setario-Echinochloetum colonae),'" amb cerreigs
(Setaria viridis, S. glauca, S. verticillata) i panissoles (Echinochloa colona, E. crus-galli); és
própia de la terra baixa i de la muntanya mitjana.

avellanosa
Bosquetó o matoll alt (2,5-4 m, 100 ')/0) subnnediterrani o medioeuropeu dominat per l'avellaner (Gory/us avellana).
L'A. AMB FETGERA (Hepatico-Goryletum)"5 és
una comunitat de significació fitocenológica
encara obscura, rica en avellaner, cirerola (Ribes alpinum), xuclamel xilosti (Lonicera xylosteum), roser caní (Rosa canina), boix (Buxus
sempervirens), fetgera (Anemone hepatica),
etc.; a vegades també duu arbres com el trémol (Populus tremula), el bedoll (Betula pendula) o la moixera (Sorbus aria), cosa que accentua el seu carácter forestal. És una comunitat —potser un complex de comunitats— de
tipus medioeuropeu que als Països Catalans
ocupa les fondalades i àrees humides del domini de la pineda boreal de pi roig. Cingla el
vessant meridional dels Pirineus, entre 1.3001.400 i 1.600-1.700 m, des de més enllà de la
Ribagorça fins al Ripollès, i després tira devers el N, cap a l'Alta Cerdanya i el Capcir;
claps d'una remarcable importància apareixen
també a l'Alt Aran. Horn dina que en aquesta
zona la majoria de les avellanoses són permanents i hi fan, juntament amb les pinedes de
pi roig, el paper de comunitats climáciques.
LA. AMB FALGUERES (Polysticho-Coryletum)404
és una comunitat permanent que representa
la replica a la terra baixa de l'avellanosa amb
fetgera de la franja altimontana, i àdhuc de
la freixeneda típica i de la roureda de roure
pénol. Penetra decididament a l'àrea mediterránia, a l'empar de les condicions més o menys
oceàniques que imperen al front oriental humit
del NE del Principat; n'apareixen vestigis molt
empobrits a la Serra de Tramuntana mallorquina. Prospera a les valls més humides de la
zona silícia de l'alzinar, entre els 200 i 900 m,
sobretot de l'alzinar muntanyenc, entre els
400 i 800 m. L'avellaner, les grans falgueres
(Polystichum setiferum, Pteridium aquilinum)
i tot de petites plantes delicades (Sanicbla
europaea, Viola sylvestris, Campanula trachelhum, Fragaria vesca, etc.) contrasten amb el
bosc esclerofille en qué la comunitat es troba
immersa.

avetosa
Bosc acículo-perennifoli altimontá i subalpí
(20-30 m, 90-100 %) dominat per l'avet (Abies
alba) que se situa immediatament per sobre
de l'estatge del faig (evita les boirades), bé
que, secundàriament, pot envair el domini
d'aquest (avetosa amb faig).
LA. AMB GODIERA (Goodyero-Abietetum),'
la més típica de totes, s'estén dels Pirineus
occitans, Vall d'Aran inclosa, i penetra també
al Pallars Sobirà. Es fa entre els 1.200 1 1.600 m,
sovint clapejant la fageda, sobre substrat acid.
Presenta un sotabosc molt ric en molses (Hylocomium splendens, Rhitidiadelphus triquetrus, Mnium undulatum, Ptilium crista-castrensis, etc.) i pobre en fanerófits herbacis (entre
els quals Deschampsia flexuosa, diverses orquídies corn Goodyera repens o Neottia nidusavis) a causa de la gran retenció de Ilum, aigua
i neu que fa el brancam de l'avet; els arbusts
són molt escassos: nabiu (Vaccinium myrtiIlus), riber petri (Ribes petraeum).
Al Cadí (Alt Urgell i Berguedà) i en certs punts
de la Vall de Ribes (Ripollès), l'avetosa arriba
a fer-se sobre substrats calcaris. Es tracta
d'un bosc empobrit on hom troba encara algunes espècies acidófiles i ben poques calcícoles, potser perquè l'elevada pluviositat que
s'hi dóna i l'enorme poder acidificador de la
virosta d'avet produeixen una enérgica descarbonatació dels horitzons superficials del
substrat i àdhuc certa aciditat. En aquests casos hom parla de IA. AMB BOIX (Buxo-Abietetum albae),4" força menys molsosa que l'antenor, en la qual són corrents el boix (Buxus
sempervirens), l'el•lébor verd (Helleborus yin dis), la fetgera (Anemone hepatica), etc.
L'A. AMB NERET (Rhododendro-Pinetum uncinatae abietetosum) 474/3 (i també Homogyno-Abietetum)"5 apareix, finalment, en enclavaments
silicis dels Pirineus orientals, per sobre dels
1.600-1.700 m. És, en rigor, una pineda subalpina de pi negre, però amb l'estrat arbori dominat o fins monopolitzats per l'avet.

baladosa/baleguer
Matoll de bálec (cf.) o matoll de ginebró amb
bálec i/o boixerola (cf.).

baladrar
Matoll perennifoli (Rubo-Nerietum oleandri)"6
de rambla mediterrània (1-3 m, 70-100 %) dominat pel baladre (Nerium oleander), i ric també en esbarzer (Rubus ulmifolius), magraner
(Punica granatum), canya (Arundo donax), ginestó (Osyris alba), jonc boyal (Holoschoenus
romanus), etc. Ressegueix els «ueds» o rambles, sobretot del domini de la máquia litoral,
eixuts durant una gran part de l'any i inundats
a l'època de les pluges. Als Paisos Catalans,
fa de contrapartida meridional de l'alocar; hi
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apareix de l'Ebre al migjorn valencià, i també
a Eivissa.

bardissa

'
'

Bosquina espinosa, arbustiva i lianoide (1-2,5 m
100 %), eurosiberiana i mediterrània, més o
menys caducifòlia, dominada pels esbarzers
(Rubus) i/o d'altres rosàcies punxents (Rosa,
Crataegus, etc.). Exigeix humitat i mitja ombra, condicions típiques de vorada o clariana
de bosc, cosa que explica la seva espinescéncia (defensa contra els herbívors extraforestals).
Les bardisses mediterrànies i submediterránies (Pruno-Rubion ulmifolii), les bardisses típiques, estan dominades normalment per l'esbarzer (Rubus ulmifolius), per l'arç blanc (Grataegus monogyna), per les gavarreres (Rosa,
sp. pl.) i per !'aranyoner (Prunus spinosa). La
B. AMB ROLDOR (Rubo-Coriarietum) 378 prospera a les fondalades humides del domini de
l'alzinar litoral i sobretot al domini de l'alzinar muntanyenc, bé que arriba a fer-se també
al domini del carrascar amb boix i fins de les
rouredes seques: baixos Pirineus orientals, Prepirineus, Sistemes Prelitoral i Litoral, altiplà
central català, Ports de Beseit. i muntanyes
d'Albaida i Dénia; duu roldor (Coriaría myrtífolia) i plantes diverses de l'alzinar. La B. AMB
ARC BLANC D'ESPINA CURTA (Rubo-Crataegeturn brevispinae)"1 es fa al domini del carrascar i de la máquina litoral, al País Valencià i
a les Balears; és un poblament quasi exclusiu
d'esbarzer, arc blanc d'espina curta (C. monogyna var. brevispina) i/o aranyoner. La B. AMB
ESPINAVESSA (Pyro-Paliuretum spinae-christi) 3" és encara una comunitat mediterrània que
es fa a les àrees humides del domini de l'alzinar litoral, per?) eixugades per la tramuntana,
de la Provenga fins a l'Empordà i la Garrotxa;
hi abunda l'espinavessa (Paliurus spina-christi).
Corn de bardissa típicament submediterránia
cal qualificar la B. AMB BOIX (Buxo-Rubetum
ulmifolii),'" rica en boix (Buxus sempervirens),
que apareix al domini de la roureda de roure
rnartinenc i zones altes del de l'alzinar: Prepirineus, front oriental humit del Principat,
Ports de Beseit, etc. I també la B. AMB GAVARRERA DE FLOR PETITA (Rubo-Rosetum micranthae),"° que es fa a Penyagolosa, al domini de
les rouredes (1.250-1.350 m), mancada d'esbarzer comú, però amb Rubus bifrons i gavarrera de flor petita (Rosa micrantha).
Les bardisses atlàntiques (Rubion subatlanticum) són pobres en esbarzer. Als Països Catalans només es fa la per a nosaltres típica —i
única— B. ATLÁNTICA (Lamio-Rubetum),3" rica
en aranyoner, evónim (Euonymus europaeus) i
d'altres plantes eurosiberianes no gens espinoses, i pobre en argos i esbarzers; n'apareixen retalls als Pirineus centrals, al pla d'Olot

NOMENCLÁTOR FITOCENOLÓGIC

i al Montseny, al domini de les fagedes .1 de
la roureda de roure pénol.
Contràriament a les altres, les bardisses continentals de tendència ibérica (Berberidion vulgaris) no duen esbarzers ni arcos. La B. DE FIC
(Turrito-Rhamnetum alpinae) 374'és dominada pel
fic (Rhamnus alpina) i també pel roser glauc
(Rosa coriifolia) i per la gerdera (Rubus
idaeus); es fa als Pirineus centrals, a cavall
dels estatges altimontá i subalpí (1.600-1.700
metres). Finalment, la B. DE CORALET (Berberidetum aragonense) 3" que, provinent del Sistema Ibèric, ateny Penyagolosa, el Maestrat
i el Montsant, es fa al domini de la roureda de
roure de fulla petita, per sobre deis 1.000 m;
duu sobretot coralet (Berberis vulgaris) i diverses gavarreres.

bedollar
Bosc caducifoli altimontá i subalpí dominat
pels bedolls (Betula pendula o B. pubescens).
El B. COMÚ, bàsicament altimontá, és un bosquetó secundari, subsegüent a la destrucció de
la pineda de pi roig o de l'avellanosa, però
també de la pineda de pi negre, sense una entitat fitocenológica especial: l'estrat arbori
del bedoll (B. pendula) recobreix esclarissadament (8-15 m, 50-80 0/0) qualsevol fase de la
successió reconstitutiva. A no confondre amb
la pineda de pi negre amb bedolls (cf.).
El B. AMB VERÓNICA (Veronico-Betuletum) 532
és un bosc mixt fortament acidófil, propi dels
obacs dels Pirineus Orientals (Alt Ripollès,
Conflent), en el qual abunden el bedoll (B. pendula), el freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior), l'avellaner (Gory/us avellana) i altres
caducifolis, ultra la poa nemoral (Poa nemorails) i la verónica (Veronica urticifolia).
El B. AMB MEGAFÓRBIES (Veratro-Betuleturn) 648 presenta un estrat herbaci dominat per
grans herbes. És un bosquetó secundari propi
d'obacs altimontans i subalpins (1.600-1.800 m)
de l'Alt Urgen.
El B. SUBALPÍ TEPIC (Thelypteridi-Betuletum pubescentis),484 bàsicament gascó i acidófil, arriba fins a la Van d'Aran (1.700-2.000 m). Duu
les dues espècies de bedoll i un sotabosc amb
nabiu (Vacciniumi myrtillus), neret (Rhododendron ferrugineum), blécnum (Blechnum spicant), xuclamel negre (Lonicera nigra), molses, etc.

bleterar
Herbassar dominat pels blets (Chenopodium i
Amaranthus).
bleterar ruderal
Bleterar mediterrani (40-80 cm, 50-100 %), fortament nitrófil i bàsicament terofític, propi de
runams suburbans, voltants d'urinaris i estacions ferroviàries, etc. El B. TEPIC (Chenopodietum muralis) 1" es fa al país de l'alzinar i
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RICA (Aceri-Buxetum balearicae)"7 exhibeix
una personalitat indiscutible en els escassíssims punts obacs en qué arriba a aparèixer
(Mallorca, per sobre dels 1.200 m), sempre
corn a connunitat permanent, personalitat basada tanmateix en la seva pobresa en espécies extramediterránies (quasi que només el
boix i la blada de fulla petita (Acer opalus ssp.
granatense)). Totes aquestes boixedes tenen un
carácter subnnediterrani més o menys accentuat (Quercion pubescenti-petraeae).
Per contra, la B. AMB GALZERAN (Buxo-Rusceturn hypophylli),4" la B. AMB SAVINA (StipoJuniperetum phoeniceaeP" i la B. AMB LLESSAMÍ GROC (Jasmino-Buxetum sempervirentis)"7 tenen un carácter més aviat mediterrani (Quercion ilicis). Són comunitats d'escás
pes en el paisatge, la primera acantonada en
els obacs alts del Montgó (600 m) i proveYda
dels dos galzerans (Ruscus aculeatus, R. hypophyllus), la segona installada en relleixos
calcaris de les muntanyes del Principat (7001.000 m) i proveida de savina (Juniperus phoenicea ssp. phoenicea) i cádec (J. oxycedrus), i
la tercera limitada a la Serreta Negra de Fraga
(200-300 m) i posseidora de Ilessamí groc (Jas~um fruticans).

és ric en blets pròpiament dits (Ch. album i
també Ch. muralis, Ch. vulvaria, etc.), mentre
que el B. D'AMARANTS (Amarantho-Chenopodietum ambrosioidis) 171 prospera al país de la
máquia litoral i duu molts blets del grup dels
amarants (A. muricatus, A. deflexus, A. blitoides) i també Ch. ambroisoides, etc.
bleterar arvense
Bleterar medioeuropeu (20-50 cm, 50-80 %), terofític i mitjanament nitrófil, propi dels horts i
dels camps humits o ben irrigats i força treballats.
Els B. D'HORT (Veronico-Chenopodietum hybridi 496
Chenopodietum albi-polyspermi 497)
ben proveTts ambdós de Ch. album, són dominats, respectivament, pel Ch. hybrium i pel
Ch. polyspermum. Apareixen en conreus de la
Vall d'Aran, de l'Alt Ripollès i del Montseny,
corn a irradiació meridional extrema de les comunitats arvenses medioeuropees més típiclues.

boixeda
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Matoll perennifoli submediterrani i fins mediterrani, mitjanament alt (1-2,5 m, 60-100 0/0),
calcícola o si més no basbfil, dominat pel boix
(Buxus sempervirens). Horn aplica el terme a
comunitats de sentit fitocenolbgic molt divers,
quasi sempre a estadis degradats de les diferents pinedes de pi roig o rouredes segues, fisiognómicament homogeneïtzats per l'aclaparadora prepotència del boix. Les boixedes ocupen extensions enormes als Pirineus i Prepirineus, corn a resultat de la destrucció dels
boscos montans corresponents.
Així, la B. SECA TÍPICA (Violo-Quercetum fagineae buxetosum),384/3 la B. HUMIDA TÍPICA
(Buxo-Quercetum pubescentis buxetosum)388/3 i
la B. HUMIDA AMB HEURA (Buxo-Quercetum
pubescentis rusco-hederetosum)388/4 són subassociacions subsegüents a la degradació de la
roureda de roure de fulla petita la primera i de
la roureda de roure nnartinenc la segona i la
tercera. Llur distribució i composició florística
és bàsicament la de les rouredes mare (cf.),
havent substituït l'estrat arbori de roures per
l'arbustiu de boixos; la boixeda humida amb
heura, que apareix a Montserrat i a Prades, representa una forma meridional, amb força espécies mediterránies. Per contra, la B. AMB
GAVÓ FRUTICÓS (Ononido-Buxetum)"5 és una
associació independent, prou diferenciada, bé
que subsegüent també a la destrucció de la
roureda de roure de fulla petita; es fa a la
zona prepirinenca, del Pallars devers l'W, i hi
dominen el boix, el corner (Amelanchier ovalis), el gavó fruticós (Ononis fruticosa) i, especialment, el garric (Quercus coccifera), fins
al punt que per sota dels 600 m el pas d'aquesta boixeda a la garriga amb boix s'efectua de
manera insensible. Semblantment, la B. BALEA-

.

Drone
Bosquina perennifblia mediterránia integrada
básicament per subarbusts i petits arbusts, majorment esclerof Wes. El terme, purament fisiognbmic (cf. 1.2.4), és aplicable a un gran
nombre de comunitats de significació diversa,
reduTbles a tres grans grups: les brolles d'estepes i brucs, les brolles de romaní i les brolles
xeroacántiques. Les brolles es veuen sovint
cobertes per un estrat arbori secundari de pins
més o menys dens (BROLLA ARBRADA).
brolla d'estepes i brucs
Brolla silicícola (0,5-1,5 m, 70-100 0/0) de terra
baixa (Cistion-mediomediterraneum) o de carácter muntanyenc (Cisto-Lavandulion pedunculatae) dominada per diferents espècies d'estepa (Cistus albidus, C. salviifolius, C. monspeliensis, etc.) i/o de bruc (Erica arborea, E.
scoparia, etc.). Sol representar fases diverses
de la degradació dels alzinars, de la sureda i
fins de les rouredes segues. Resulta proverbial la seva inflamabilitat, a causa del carácter
pirofític dels arbusts que la integren.
A la terra baixa predominen sobretot la B. COMUNA D'ESTEPES I BRUC BOAL (Cisto-Sarothamnetum catalaunici),3" la B. COMUNA D'ESTEPES I BRUCS AMB ESTEPA CRESPA (CistoPineturn pinastri) 3" i la B. COMUNA D'ESTEPES I BRUCS AMB CÁRRITX (AmpelodesmoEricetum scopariae),309 própies respectivament
del Principat, del País Valencia (gresos de les
baixes muntanyes, del Maestrat a la Ribera de
Xúquer) i de Menorca (s Enclusa) La B. D'ES-
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TEPA CRESPA (Calicotomo-Cistetum crispi),558
mancada de brucs, a penes entra al nostre territori (Empordà, la Selva i Vallés); per contra,
d'altres comunitats menors d'aquest mateix
grup es veuen molt dominades pels brucs, de
manera que prenen l'aspecte d'una bruguera
(bruguera d'escombres, bruguera amb estepa
populifólia) i fins d'una landa (landa de bruc
vermeil), cosa que aconsella de tractar-les en
el corresponent grup fisiognómic (cf.).
A les zones de muntanya (900 m i més) de carácter mediterrani o fins submediterrani, prosperen, entre altres, les B. D'ESTEPA MUNTANYENCA (Trifolio-Cistetum laurifolii,'" Pteridolavanduletum pedunculatae,31' HypochoeridoCistetum laurifolii,''' Erico-Arctostaphyletum
crassifoliae 556), la primera pròpia del Conflent
i de l'Alt UrgeII, la segona de les Muntanyes
de Prades i rodalia, i les altres de les muntanyes silícies del N i del centre del País Valenciá. Les estepes mediterrànies hi són desplaçades per l'estepa muntanyenca (C. ¡aunfolius).
brolla de romaní
Brolla calcícola (0,40-1 m, 60-90 %) de terra
baixa (Rosmarino-Ericion) dominada pel romaní (Rosmarinus officinalis). Correspon a estadis diversos de la degradació dels alzinars o
de les máquies, bé que en certs punts de sol
molt pobre pot tenir carácter de vegetació permanent. Molt castigada pel foc, es veu sovint
aixoplugada per un estrat més o menys esclarissat de pi blanc (Pinus halepensis). A les
àrees d'influència marítima, hi abunda el bruc
d'hivern (Erica rnultiflora), i a les de tendéncia continental, la maleïda (Linum suffruticosum), circumstància que permet de separar les
brolles litorals de romaní i bruc d'hivern, de
les continentals de romaní i maleïda.
La B. DE ROMANÍ I BRUC D'HIVERN AMB BUFALAGA TINTÓRIA (Erico-Thymelaeetum tinctoriae) ocupa grans extensions als país dels
alzinars del Principat. Deis Prepirineus, Osona i l'Empordà cap al N, és desplaçada per
la B. DE ROMANÍ I BRUC D'HIVERN AMB
SANGUINARIA (Rosmarino-Lithospermetum),"'
mentre que del Barcelonés cap al S i fins a la
Marina, al país de la máquia litoral apareix
sobretot la B. DE ROMANI. I BRUC D'HIVERN
AMB ESTEPEROLA (Anthyllido-Cistetum c/ua la muntanya calcària valenciana (4001.000 m), la destrucció de l'alzinar litoral i del
carrascar mena a la implantació de la B. DE
ROMANÍ I BRUC D'HIVERN AMB PEBRELLA
(Helianthemo-Thymetum piperellae),349 i a les
zones litorals del migjorn valencià, puntualment, apareixen la B. DE ROMANÍ I BRUC D'HIVERN AMB GARLANDA (Erico-Lavanduletum
dentatae)"' i la B. DE ROMANÍ I BRUC D'HIVERN AMB FARIGOLA D'EIVISSA (Erico-Sature-
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jetum barceloi).351 Les liles no participen de cap
d'aquestes comunitats: a les Gimnésies (a MaHorca al país de l'alzinar, i a Menorca pertot)
la brolla calcícola dominant és la B. DE ROMANÍ I BRUC D'HIVERN AMB LOTUS BALEARIC
(Loto-Ericetum multiflorae),354 i al domini de la
máquia, a Mallorca i a les Pitiüses, la brolla
calcícola corresponent és la B. DE ROMANÍ I
BRUC D'HIVERN AMB LLEDANIA (AnthyllidoTeucrietum majorici).353 Altres brolles d'aquest
grup, de significació menor, figuren a l'apartat
4.1 (taulá sistemática de comunitats).
La B. DE ROMANÍ I MALEIDA AMB ESTEPEROLA (Genisto-Cistetum clusii),3" procedent de
les planes de l 'Ebre, s'ensenyoreix de grans
extensions al país de l'alzinar continental, mentre que la máquia continental és substituida
per la B. DE ROMANÍ I MALEIDA AMB PERDIGUERA (Rosmarino-Linelum suffruticosi);344 la
primera és encara una comunitat prou densa
i puixant, mentre que la segona ja mostra un
esclarissament i una feblesa sensibles. A les
zones més continentals del País Valencià arriba a fer-se la B. DE ROMANÍ I MALEIDA AMB
ESPART (Fumano-Stipetum tenacissimae),493 rica en gramínies.
brolla xeroacántica
Brolla calcícola oromediterránia (20-40 cm, 6090 %) dominada per pulvínuls espinosos, entre
els quals l'eriçó (Erinacea anthyllis). Les broIles xeroacántiques són pròpies dels ambients
eixuts i fortament ventejats de les zones culminals de l'alta muntanya mediterrània, sigui de
la zona bético-valentina (Xeracantho-Erinacion),
sigui de la zona catalano-provençal (Genistion
lobelii), sigui de l'àrea balear (Hypericion balearici).
A la zona bético-valentina, es fan les més conspícues d'aquestes formacions, concretament
la B. D'ERIÇÓ AMB ARGELAGA PUBESCENT
(Erinaceo-Genistetum longipedis),'" pròpia de
la zona dels alzinars de les Serres d'Aitana,
i Mariola (1.000-1.500 m), la B. D'ERIÇÓ AMB
SERPOLL (Erodio-Erinaceetum),312 permanent al
crestall de Penyagolosa (1.600-1.800 m), i la
B. D'ERIÇÓ AMB ARGELAGÓ (Genisto hispanicae-Erinaceetum),' subsegüent a la degradació de la roureda seca, a les muntanyes del
Maestrat (1.200-1.600 m). Són comunitats riques en endemismes i plantes notables.
A la zona catalano-provençal apareix la B. DERIÇÓ AMB ANTIL.LIS DE MUNTANYA (Erinaceo-Anthyllidetum montanae),319 al crestall dels
Ports de Beseit, Cardó, Colldejou, Prades, etc.
(900-1.400 m), ¡ ja molt més al N la B. DE GINESTOLA PELUDA (Genistetum villarsii),''' en
punts calcaris dels Pirineus orientals, que ja no
té eriçó ni la gran personalitat de les altres
brolles xeroacántiques.
La B. D'EIXORBA-RATES BLANC I CARRITX
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4.

(Teucrietum subspinosi)"9 domina la zona
culminal de la Serra mallorquina (1.100 m en
amunt) i fins del Toro menorquí. És una comunitat diferent, amb prou elements no espinosos, però amb significació semblant. Atresora
un gran nombre d'endemismes, corn l'eixorbarates blanc (Teucrium marum ssp. subspinosum var. balearicum) o l'estepa-joana (Hypercum balearicum).

bruguera
Bosquina més o menys alta dominada pels
brucs (Erica). Corn a corlectius ben individualitzats, cal fer esment de la B. D'ESCOMBRES
AMB ESTEPA BORRERA (lavandulo-Ericetum
scopariae) 3" i de la B. AMB ESTEPA POPULIFóLIA (Erico-Cistetum populifolii),3" formes de
brolla (vegeu brolla d'estepes i brucs) totalment presidides pels brucs. La primera, dominada pel bruc d'escombres (E. scoparia), es fa
a la Selva, al domini de la sureda, mentre que
la segona, també amb bruc d'escombres i amb
bruc boat (E. arborea), prospera únicament a
Penyagolosa (devers els 1.400 m).

cadequer
Bosquina més o menys alta dominada pel cádec (Juniperus oxycedrus).
Corn a corlectiu ben individualitzat, cal esnnentar el C. LITORAL (Asparago-Juniperetum macrocarpae),"4 comunitat forestal que feia —en
algunes illes mediterrànies, corn Sardenya,
encara en fa— de tránsit entre la vegetació
de platja i l'alzinar. Duu cádec de fruit gros
(J. oxycedrus ssp. macrocarpa), i també Ilentiscle (Pistacia lentiscus), pi blanc (Pinus halepensis), etc.

cacicairddasr
sar de calcides (Cirsium arvense, Galactites tomentosa).
Mereixen esment el C. BLANC PROVENÇAL
(Galactito-Echietum plantaginei),21° el C. BLANC
BARCELONÍ (Bromo-Galactitetum tomentosae) 211 i sobretot el C. BLANC MENORQUÍ (Galactito-Vulpietum geniculatae),212 comunitats terofítiques i nnesoxerófiles de sestadors i pastures, dominades amplament per la calcica
blanca (Galactites tomentosa).

canyar
1
=

Comunitat senniartificial (Arundini-Convolvulesepiumr de les sèquies agrícoles (2,54 m, 70-100 0/0) integrada bàsicament per la
canya
turn (Arundo donax) i, també, per les corretjoles gran i borda (Convolvulus sepium, Cynanchum acutum), etc.
canyissar
Herbassar alt i fistulós (1,5-2,5 m, 90-100 %),
helofític, dominat pel canyis (Phragmites australis), que es fa a les vores de basses sornes
o de corrents d'esmunyida suau.

El C. COW) (Typho-Schoenoplectetum glauci)°16 duu canyís, bogues (Typha angustifolia,
T. latifolia), jonca d'estany (Schoenoplectus lacustris), Hid groc (Iris pseudacorus), etc., i apareix a tots els Països Catalans, bé que rareja
a les Illes. Si les aigües són dolces (subas.
typho-phragmitetosum australis) abunden les
bogues i s'hi fa el canyís típic (P. australis ssp.
australis), alt d'1-2 m; si les aigües són salabroses (subas. phragmitetosum ruscinonensis), cosa corrent en els marjals costaners, rales bogues, i s'hi fa un canyís halófil
(P. australis ssp. ruscinonensis), alt de 3-4 m;
si les aigües són molt dures (subas. cladietosum marisci), apareix i fins predomina la xisca borda (Cladium mariscus).
El C. AMB JONCA MARÍTIMA (Scirpetum marltimi-littoralis) 017 és ja de mareny o bassa salada de l'interior; hi dominen les jonques
(Scirpus maritimus, Schoenoplectus littoralis).
Si és d'interior, també hi sol haver xisca borda (Clad/urn mariscus), i si és costaner, pot
dur alguns peus de canyís halófil (P. australis
ssp. ruscinonensis).
Per contra, el C. AMB LLINASSA (Schoenoplecto-Phragmitetum mediterraneum)°13 vol aigua
dolça i abundant, i és propi del Llenguadoc i
d'alguns punts del litoral septentrional català.
Duu, corn el canyissar comú, canyís, boga, jonca d'estany però també Ilinassa (Butomus urnbellatus) i tot d'altres herbes delicades.
cardassar
Herbassar dominat per cards, ésa dir por plantes herbàcies d'espinescència generalitzada,
majorment de la família de les compostes (Cirsium, Carduus, Scolymus, Silybum, Onopordon, etc.). Solen estar vinculats als sestadors
i a les pastures (Onopordion arabici, ScolymoCarthamion, Echio-Galactition, i en aquest darrer cas s'anomenen calcidars) o bé a les vores
nitrificades dels camins (Silybo-Urticion, Onopordion acanthii).

carrascar
Alzinar (Quercetum rotundifoliae)' més aviat
pobre i esclarissat (5-10 m, 75-100 0/0) d'estrat
arbori constituit per alzina carrasca (Quercus
rotundifolia) i per algun pi blanc (Pinus halepensis); l'estrar arbustiu, lax, duu roja (Rubia
peregrina), Iligabosc (Lonicera implexa), coscoll (Quercus coccifera), aladern (Rhamnus
alaternus), gatosa (U/ex parviflorus), cádec (Juniperus oxycedrus), etc. Es tracta d'una variant continental de l'alzinar, pròpia d'indrets
d'estiu calorós i sec, i d'hivern fred.
Fora dels altiplans del Solsonès, de la Segarra i de la Conca de Barberà (que duen una
vegetació submediterránia) i de les zones decididament subárides del Baix Cinca, del Segrià
i de la Terra Alta, la gran part de l'altiplà central català és país del carrascar més ric, del
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C. TíPIC AMB ESPINA CERVINA DE FULLA
PETITA (subas. rhamnetosum infectoriae). Les
terres submediterránies que el delimiten per
les cotes superiors, o les mediterrànies muntanyenques que li vénen de l'E, l'enriqueixen
d'espècies muntanyenques.
A les zones interiors del Principat en qué el
carrascar entra en contacte amb les rouredes
submediterránies de muntanya, pot enriquirse en espècies eurosiberianes i fer-hi el paper
de l'alzinar muntanyenc, inexistent en aguestes contrades continentals. Horn parla aleshores del C. TÍPIC AMB BOIX (subas. buxetosum).
Al País Valencià apareixen sobretot el C. TiPIC AMB GATOSA (subas. ulicetosum), més
termófil i xéric, a les muntanyes, i el C. AMB
MARGALLÓ (Rubio-Quercetum rotundifoliae)609
propi de fondalades litorals (Plana Alta, Foia
de Bunyol). A les comarques interiors, de carácter ibèric (dels Serrans a l'Altalatén), es fa
més aviat el C. AMB SAVINES (Junipero-Quercetum rotundifoliae).M9
El carrascar, en qualsevol de les seves variants i fácies, es troba en l'actualitat molt
malmès. La seva capacitat de recuperació
davant de qualsevol maltempsada és més aviat
baixa a cause de les dificultats ambientals amb
glib ha de Iluitar. Per contra, les agressions
que ha sofert han estat molt altes, car ha representat una comunitat forestal fornidora de
fusta i de llenya en uns territoris que n'eren
més aviat pobres, voltats de máquies i espinars
corn se trobaven. Als altiplans del Principat
ha desaparegut en grans extensions corn a conseqüència d'una activitat agrícola secular, sobretot. Al Pais Valencià també, peril) l'explotació de carácter forestal hi ha estat més intensa.

castanyeda
Poblament de castanyers (Castanea sativa),
normalment de carácter només seminatural als
Paisos Catalans (certes zones silícies del Principat: les Guilleries, el Montnegre, el Montseny, muntanyes de Prades, etc.); els arbres,
inicialment plantats, s'integren bé en els sistemes naturals perifèrics i fins s'hi reprodueiperò
plagats, si l'home no ho impedeix (vegeu informació bibliográfica a la p. 465).

creixenar
Herbassar hidrofitic (20-50 cm, 80-100 %), semisubmergit, propi de rierols soms i d'aigües
eutrófiques, mitjanament polluïdes amb substáncies orgàniques mineralitzables, dominat
pels créixens.
El C. TÍPIC (Apietum noclillori)° 3 duu sobretot
créixens bords (Apium nodifforum) i créixens
vers (Nasturtium officinate), i és propi de la
terra baixa mediterrània. El C. AMB GLIGÉRIA
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(Glycerio-Sparganietum) 012 porta créixens de
cavall (Veronica beccabunga) i glicéria (Glycena fluitans). i es fa a la muntanya mitjana.
Existeixen formes de trànsit entre ambdós.

erm
Gramenet sec mediterrani, esclarissat i magre
(10-30 cm, 60-90 %) integrat per plantes anuals
eixarreïdes d'entre les quals dominen l'espart
bord (Lygeum spartum) i/o el romp-sac (Stipa
capensis). És propi del país de la máquia i sobretot del país de lespinar.
A la zona litoral del migjorn valencià es fa l'E.
D'ESPART BORD I ROMP-SAC (Lygeo-Scorpiureturn sulcatae) 242 i l'E. DE ROMP-SAC AMB
PLANTATGE (Plantagini-Stipetum capensis),241
el segon més clarer encara que el primer. Al
litoral de Mallorca i de les Pitiüses apareix
l'E. DE ROMP-SAC AMB HERBA PLANA (fridoStipetum capensis),' mentre que a Mallorca i
a Menorca es fa l'E. D'ALL MENUT I ROMP-SAC
(Allietum chamaemoly),244 prou ric en petites
plantes bulboses. Al migjorn litoral català, localitzadíssim i només sobre sòls de crosta,
surt l'E. D'AGULLES I ESCIL.LA OBTUSIFÓLIA (Scillo-Erodietum sanguis-christi),' portador d'Erodium sanguis-christi, un preciós gerani endèmic de l'àrea.
Ultra aquests erms litorals (Stipion capensis),
penetra feblement en el territori més occidental del Principat (Baix Cinca), provinent de terres aragoneses, un erm continental (AgropyroLygeion), l'E. DE SANADELLA BLANA I ESPART
BORD (Lygeo-Stipetum lagascae),245 que és un
veritable espartar de tendència estépica.

espinar
Bosquina mediterrània seca i eixarreïda, dominada per arços i plantes espinoses.
El més remarcable i personalitzat és l'E. D'ARCOT I MAR GALLO (Chamaeropo-Rhamnetum
lycioidís),' comunitat que fa de climax a les
terres més àrides (300-400 mm/any de precipitació) de l'extrem meridional dels Països
Catalans (Baix Vinalopó i Baix Segura). És una
bosquina esclarissada i heliófila (1-1,5 m, 7090 %), els components de la qual presenten
una espinescéncia i/o una reducció foliar màximes. Hi destaquen Val-cot (Rhammus iycioides), el margalló (Chamaerops humilis), l'esparreguera marina (Asparagus stipularis), la
trompera frágil (Ephedra fragilis), el llistó (Brachypodium retusum), cf. En resten només mostres esparses.

fageda
Bosc caducifoli medioeuropeu i atlàntic (15-20
m, 90-100 %) dominat pel faig (Fagus sylvatica). Respon al model tipic de boscana: un estrat arbori imposant, densissim i ombrívol a
l'estiu, i un delicat estrat herbari higrbfil, narament embosquinat per vegetació arbustiva,
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de floració primerenca, a fosa de neus, abans
que el faig no tregui fulla. Les fagedes dels
Països Catalans, climáciques als seus enclavaments altimontans (1.200-1.600 m) i sovint
fines de la boira, es concentren en dues àrees:
l'una, la més esponerosa, és la Vall d'Aran, situada a l'altre vessant pirinenc (la Garona, en
efecte, hi neix i de seguida s'encamina cap
a l'Atlàntic); l'altra, més pobra, és el front humit altimontá que es despenja de més al N
del Canigó, allá en els veritables Pirineus es
resolen en diverses digitacions muntanyoses,
i baixa a cavall del Vallespir, del Ripollès, i de
la Garrotxa, amb esquitxos que arriben a les
Guilleries i al Montseny. Un darrer petit nucli,
relictual, ateny els Ports de Beseit.
La F. AMB JOLIU (Scillo-Fagetum) 4" i la F.
AMB ELLÉBOR VERD (Helleboro-Fagetum),411
silicícoles, s'acosten sensiblernent a les veritables fagedes medioeuropees (Asperulo-Fagenion). La primera, exuberant, apareix al Baix
Aran (800-1.400 m), a l'Alt Pallars (1.500-1.600
m), al Capcir I a !es Corberes (1.100-1.600 m) i,
més localitzadament (1.300-1.500 m), a l'Alt
Vallespir, a la Vail de Ribes, al Puigsacalm i
fins al Montseny; exigeix molta humitat i bon
sól, i ultra el faig s'hi fan la reina dels boscos
(Asperula odorata), el joliu (Scilla lilio-hyacinthus), la nnélica uniflora (Melica uniflora), les
canugueres (Dentaria digitata, D. pinnata), la
pulnnonária (Pulmonaria affinis), etc. La segona,
considerablement més pobra, se situa en la
zona altimontana (700-1000 a 1.400 m) del front
oriental humit del Principat, des del Capcir fins
al Montseny, amb algun clap a l'Alt Berguedà
(Peguera); és una fageda de boira, dominada
pel faig i amb un estrat herbaci pobre que duu
ellebor verd (Helleborus viridis), buixol (Anemone nemorosa), etc.
La F. AMB BOIX (Buxo-Fagetumr' i la F. AMB
PRÍMULA ACAULE (Primulo-Fagetum)"'són fagedes calcícoles i relativament xerófiles (Cephalanthero-Fagenion), enváibles per moltes
especies submediterránies. En la primera dominen el faig i el boix (Buxus sempervirens), i
hi abunden el marxívol (Helleborus foetidus),
la fetgera (Anemone hepatica), el lloreret
(Daphne laureola), etc., especies moltes de les
rouredes segues, comunitats amb qué aquesta
fageda s'imbrica (vegeu roureda de roure martinenc amb faig); aquesta fageda es fa (1.1001.500 m) sobretot al Moianes, a la Serra de Milany (Ripollès), a la Serra de Finestres (Garrotxa), a Peguera (Alt Berguedà), a la Serra de
Malpás (Pallars Jussà), al Montseny, i als Ports
de Beseit. La fageda amb prímula acaule és
exclusiva dels Ports de Beseit (límit meridional del faig als Països Catalans); recorda l'estructura de l'anterior, per() enriquida amb prímula acaule (Primula vulgaris), sanícula (Sanicula europaea), etc.

La F. AMB HEURA (Geranio-Fagetum) 516 s'assembla a la fageda amb boix, car hi abunden
moltes de les seves mateixes especies (boix,
fetgera, etc.) pero és més termófila i es presenta encatifada per l'heura (Hedera helix), la
prímula acaule (Primula vulgaris) i el gerani
nodós (Geranium nodosum). Pertany a una altra aliança, el Tilio Acerion. Ocupa fondalades
obagues del Baix Ripollès, entre els 700 i els
950 m, només.
La F. AMB DESCAMPSIA FLEXUOSA (Luzulo
niveae-Fagetum) 4" pertany al grup de les fagedes acidófiles (Luzulo-Fagenion), summament
pobres. Duu faig, descánnpsia flexuosa (Deschampsia flexuosa), verónica oficinal (Veronica
officinalis), etc. i a vegades lúzula nívia (Luzula nivea); n'hi ha mostres a l'Alt Vallespir i
al Baix Aran (900-1.100 m) i al Montseny.

fenassar

Herbassar perenne mediterrani i subnnediterrani, dens i prou alt (40-80 cm, 80-100 To) dominat pel fenás de marge (Brachypodium phoenicoides), propi sobretot dels marges i talussos agrícoles.
El F. TÍPIC (Brachypodietum phoenicoidis) 261
és una comunitat de terra baixa i muntanya mitjana, que s'estén des del Llenguadoc fins al
País Valencià eixut, bé que al S dels Pre-pirineus s'emprobeix fortament; és un gramenet atapeit i sempre verd que duu fenás de
marge, fonoll (Foeniculum vulgare), espunyidera blanca (Galium mollugo), bracera (Gentaurea aspera), dactilis (Dactylis glomerata),
pastanaga borda (Daucus carota), escabiosa
(Scabiosa maritima), corretjoles (Convolvulus
arvensis, C. althaeoides), etc. i, en la forma
més genuYna, ventolera (Phlomis herba-venti).
En llocs més plujosos í silicis, només al Principat, arriba a fer-se el F. AMB FROMENTAL
PETIT (Trisetario-Brachypodietum phoenicoidis),262 semblant a l'anterior, però també amb
fromental petit (Trisetaria flavescens), fromental (Arrhenatherum elatius), etc.
A les Ginnnésies es fa el F. AMB PERICÓ PERFOLIAT (Hyperico-Brachypodietum phoenicoidis),263 amb fenás de marge, pericó perfoliat
(Hypericum perfoliatum), pastanaga borda de
flor grossa (Daucus carota ssp. maximus), bracera (Centaurea aspera), eufórbies (Euphorbia
sp. pl.), estaca-rossí groc (Kundmannia sicula),
etc.; a la part E de Mallorca, més eixuta, és
desplagat pel F. AMB ESTACA-ROSSI GROC
(Brachypodio-Kundmannietum siculae),2" amplament dominat per l'esmentada planta.

fener
Herbassar esponerós i humit, propi sobretot de
muntanya mitjana. El terme és genèricament
aplicable a moltes comunitats, algunes de les
quals tenen un cert relleu en el paisatge dels
Països Catalans.
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Aquest és el cas dels feners nitroheliófils de
vorada o de clariana de bosc, als estatges altimontá fins subalpí dels Pirineus: el F. D'EPILOBJ ANGUSTIFOLI I GERDERA (Epilobieturn montani-angustifolii),62° silicícola, dominat
pel bell epilobi angustifoli (Epilobium angustifolium) i la gerdera (Rubus idaeus), o el F. DE,
BELLADONA (Atropetum belladonnae) 233
el
F. DE LLETERESA PILOSA I SALVIA DE FLOR
GROGA (Salvio-Euphorbietum pilosae),24 basófils, l'un amb Ileteresa pilosa (Euphorbia piJosa), l'altre amb belladona (Atropa bellaclonna), sàlvia de flor groga (Salvia glutinosa),
cominassa àuria (Chaerophyllum aureum), etc.
1 també el cas del F. D'ULMARIA I RANUNCLE
(Ranunculo-Filipenduletum ulmariae) 436 que voraja, als Pirineus, la freixeneda i la verneda típiques, on domina la ulmária (Filipendula ufmaria).
Carácter ruderal tenen els F. D'ORTIGUES I REPALASSES o ORTIGOSES gArction), típicament montans i de tendència medioeuropea,
dominats per diverses ortigues, entre les quals
l'ortiga gran (Urtica dioica) i la repalassa (Arctium minus); els principals són l'Arctio-Urticeturn dioiaae,21 el Tanaceto-Artemisietumz° i el
Chaerophyllo-Chelkloniettim.22'
En zones més o menys inundades, en hábitats
propis de jonquera, arriben a fer-se els F. AMB
MOLíNIA: Deschampsio-Molinietum gudaricum,'" Centaureo-Succisetum pratensis '47 i
Cirsio-Menthetum longifoliae;"6 hi dominen la
molínia (Molinia coerulea) i herbes planifólies.

freixeneda
Bosc caducifoli dominat per freixes (Fraxinus).
La F. TIPICA (Brachypodio-Fraxinetum excelés un bosc medioeuropeu exuberant (10-15 m, 80-100 0/0), d'estrat arbori integrat pel freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior), pel trèmol (Populus tremula), pel bedoll
(Betula pendula) i fins pel roure de fulla gran
petraea), i amb un sotabosc proveït
d
d'avellaner
(Corylus avellana), fenás boscà
(Brachypodium sylvaticum), xuclannel xilosti
(Lonicera xylosteum), révola (Ste//aria ho/ostea), maduixera (Fragaria vesca), etc. Actualment molt malmesa, dibuixava una sanefa intercalar entre els boscos de ribera i l'avellanbsa o la pineda boreal de pi roig, a les baldanes pirinenques obagues situades entre els
800 i els 1.300 m.
La F. AMB BLADA DE FULLA PETITA (OrnoQuercetum fagineae),"6 per contra, és un bosquetó submediterrani (5-10 m, 80-100 %) que
fa d'agosarada comunitat permanent en punts
del domini de l'alzinar, per damunt dels 9001.000 m, a les muntanyes del migjorn valencià.
Duu freixe de flor (Fraxinus ornus), blada de
fulla petita (Acer opalus ssp. granatense), molxera (Sorbus aria), teix (Taxus baccata), corner
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(Amelanchier ovalis), arç blanc (Crataegus
monogyna), etc.

garriga
Bosquina perennifólia mediterrània (Querceturn cocciferae),"6 baixa, densa, predominantment subarbustiva i una mica punxent (0,5-1,5
m, 90-100 %) dominada pel garric (Quercus
coccifera); abusivament hom empra el terme
per a designar qualsevol bosquina mediterránia, més aviat amb el sentit de «brolla», de la
qual en rigor es diferencia pel paper del garric i per carácter no gens punxent d'aquesta.
Al costat del garric s'hi fan el Ilentiscle (Pistacia lentiscus), el nnatapoll (Daphne gnidium),
la roja (Rubia peregrina), l'arítjol (Smilax aspera), el llistó (Brachypodium retusum), etc. tot
ben travat fins a esdevenir intransitable. Apareix als dominis de l'alzinar litoral i del carrascar, al Principat i al País Valencià, sobretot
després de la destrucció del bosc per incendi.
En zones calcàries i eixutes del litoral es fan
la G. AMB ROMANÍ (subas. rosmarinetosum),
i la G. AMB SALVIÓ BLENER (subas. brachypodietosum), mentre que en indrets més humits
prospera la G. AMB GINESTÓ (subas. osyrietosum). A les àrees continentals i alteroses prospera el G. AMB BOIX (subas. buxo-terebinthosum), i a les zones silícies la G. AMB ESTEPES (subas. callunetosum).

.

gatelleda
Bosc caducifoli de ribera (Carici-Salicetum catalaunicae),399 dens i alt (10-15 m, 60-90 %) dominat pel gatell (Salix atrocinerea ssp. catalaunica), propi de les altes conques dels rius
i torrents mediterranis enclavades en obacs
humits del domini de l'alzinar (200-600 m), generalment silicícola. Duu gatell, om Wimus
minor), vern (Alnus glutinosa), sanguinyol (Cornus sanguinea), i un magnífic estrat herbaci
amb cárexs (Carex pendula, C. remota), equiset (Equisetum maximum), fenás boscà (Brachypodium sylvaticum), canabassa (Eupatorium cannabinum), sarriassa (Arum italicum),
etcètera. Es fa al Principat, de les Muntanyes
de Prades al Vallespir, i també a la Serra d'Espadá.

.

.

,
,

gerderar
Bosquina dominada per la gerdera (Rubus
idaeus).
El G. AMB SAüC RACEMÓS (Sambuco-Rubeturn idael) 569 és un matoll alt (1-4 m, 100 %),
nitroheliófil, propi de les clarianes de bosc
humit altimontá i subalpí. Hi abunden, ultra la
gerdera, el saüc racemós (Sambucus racemosa), el gatsaule (Sa/ix caprea) i la maduixera
(Fragana Itasca).

gespa
Prat o gramenet ras, majorment d'alta munta-

.
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nya. El terme és aplicat també, per extensió,
a qualsevol comunitat herbàcia arranada i de
recobriment elevat; d'acord amb això, foren
gespes típiques les acidófiles de pèl caní o
de festuca supina i les basófiles d'ussona,
així com els gespets, i gespes per extensió les
nitrófiles de llocs calcigats.
gespa de 01 caní
Gespa acidófila acidificadora subalpina i alpina (5-15 cm, 100 %), dominada abassegadorament pel pèl caní (Nardus stricta), pròpia de
les clotades o zones planes que romanen ben
cobertes de neu a l'hivern —doncs, humides
a la primavera—, i de les vores de les mulleres àcides subalpines; secundàriament aguestes gespes s'han estés molt per hábitats immediats. El bestiar les desprecia corn a pastura.
La G. DE PÉL CANÍ AMB SELÍ PIRINENC (Selino-Nardetum)279 és una comunitat subalpina
1.800-2.300 m) pirinenca, higrófila, que es fa
sobre sòls humífers molt humits, en rabeigs o
a tocar de mulleres àcides; ultra el pèl caní,
s'hi fa el sell pirinenc (Selinum pyrenaeum), diversos cárexs (Carex fusca, C. echinata, C. leporina), la regalèssia de muntanya (Trifolium
alpinum), el ranuncle pirinenc (Ranunculus pyrenaeus), etc.
Per contra, la G. DE PEL CANÍ AMB POA VIOLÁCIA (Poo-Nardetum),2" la G. DE PEL CAM
AMB FLÉUM GERARDIÁ (Trifolio-Alopecuretum
gerardi),2" i la G. DE PEL CANÍ AMB ENDRÉSSIA (Endressio-Nardetum) 460 són comunitats
xerófiles pròpies de pendissos i vessants. La
primera, a cavall del subalpí i de l'alpí, duu pel
caní, poa violàcia (Poa violacea), meu (Meum
athamanticum), regalèssia de muntanya (Trifohum alpinum), dent de ca (Erythronium denscanis), pota de gat (Antenaria dioica), ranuncle
pirinenc (Ranunculus pyrenaeus), etc.; la segona, també a cavall d'estatges (2.200-2.600 m),
duu més regalèssia que 0l caní, i gran abundor de fléum gerardiá (Alopecurus gerardi),
circumstància que en fa una bona pastura; la
tercera, finalment, és més aviat basófila, subalpina (1.800-2.100 m), própia de les Serres de
Cadí i Mogrony, i duu pel caní, endréssia (Endressia pyrenaica), festuca rogenca (Festuca
ruba), diverses potentilles (Potentifia erecta,
P. crantzii), trèvols (Trifolium repens, T. pratense, T. alpinum, T. montanum), ranuncle pinnenc (Ranunculus pyrenaeus), etc.
Un cas a part és el de la G. DE PEL CANÍ AMB
SIEGLÍNGIA (Nardetum gudaricum),292 comunitat acidófila que es fa a Penyagolosa, entorn
dels 1.500 m, amb pel caní, sieglíngia (Sieglingia decumbens), una avena (Avena sulcata), verónica oficinal (Veronica officinalis), trèvols
(Trifolium ochroleucum, T. repens, T. campestre), pelosella (Hieracium pi/ose/la), etc.

gespa de festuca supina
Gespa acidófila alpina (10-20 cm, 80-100 %),
de carácter climácic, dominada per la festuca
supina (Festuca supina [,F. airoides]) i integrada per un nombre molt elevat (30-60) d'altres petites especies. S'instaura en indrets ni
secs ni humits, més aviat plans, sobre sòls
profunds i humífers, als Pirineus, entre els
2.300 i els 2.900 m; la neu la colga durant set o
vuit mesos l'any. És una bona pastura d'estiu.
La G. DE FESTUCA SUPINA I HIERACI NAN
(Hieracio-Festucetum supinae) 2" ocupa extensions considerables als Pirineus orientals, des
del Canigó i Costabona fins a la Maladeta; duu
festuca supina, cárex de bruguera (Carex en-cetosum var. approximata), hieraci nan (Hieracium pumilum), minuárties (Minuartia recurva,
M. sedoides), silenes (Si/ene acaulis, S. sedo/des), jonc trífid (Juncus trifidus), androsace
cárnia (Androsace carnea), jasione nana (Jasione humilis), gencianes (Gentiana alpina,
G. verna, G. acaulis), serpoll nervós (Thymus
nervosus), arenária de flor gran (Arenaria grandiflora), etc. En resulta próxima la G. DE FESTUCA SUPINA I CAREX CORBAT (CurvuloLeontodontetum pyrenaici) 285 pròpia de petits
clots on s'acumulen l'aigua i la neu, en enclavannents situats al si de la mateixa área que
l'anterior; a remarcar la presència de cárex
corbat (Carex curvula). Precisament als Pirineus centrals aquesta presencia esdevé abundor en la G. DE CÁREX CORBAT I GENCIANA
ALPINA (Gentiano-Caricetum curvulae),284 alhora que escasseja la mateixa festuca supina;
també hi abunden la genciana alpina (Gentiana
alpina) i l'oreocloa (Oreochloa disticha).
gespa d'ussona
Gespa basófila subalpina i alpina (Festucetum
gautieri),2" força alta (15-25 cm, 80-100 %) i
més aviat termófila, dominada per la ussona
(Festuca gautieri). És molt difosa a les serralades calcàries pirinenques (Cadí, Boumort,
indrets calcinals dels Pirineus axials), installada als vessants assolellats i rostos, Mures de
neu bona part de l'any. Al costat de la ussona
hom hi troba la festuca duríssima (Festuca indigesta var. durissima), l'avena de muntanya
(Avena montana), la poa alpina (Poa alpina),
la sesléria (Sesleria coerulea) i també diversos
astrágals (Astragalus australis, A. alpinus, A.
sempervirens), el gavó alpí (Ononis cristata),
diversos oxítrops (Oxytropis campestris, O. pyrenaica), etc.

gespet
Gespa silicícola subalpina i alpina, esclarissada (20-40 cm, 60-80 0/0), dominada pel gesp
(Festuca eskia), que és acompanyat pel carraspic sempervirent (lberis sempervirens), per diverses campánules (Campanula recta, Cam-
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panula scheuzeri) i veròniques (Veronica be/Iidioides, V. fruticulosa), pel sudorn (Festuca
paniculata), pel serpoll nervós (Thymus nervosus), etc. És pròpia de vessants pirinencs silicis rostos i ben assolellats, molt calents i
secs a l'estiu, mal protegits per la neu a l'hivern, pobres de sòl a causa de la solifluxió. El
gespet hi fa graonades característiques i relliscoses, que ressegueixen les corbes de nivell
I contribueixen a fixar l'escàs sòl en afeixarlo. Prospera bé entre els 2.300-2.800 m, però
arriba a baixar fins als 1.700. No té interés ramader, però el seu paper de fixador edáfic és
molt estimable.
El G. TÍPIC (Campanulo-Festucetum eskiae) 282
és propi dels Pirineus orientals, del Canigó
fins al Pallars Sobirà; als Pirineus centrals es
fa el G. ATLANTIC (Carici-Festucetum eskiae),4" sense carraspic sennpervirent i enriquit, per contra, amb cárex granític (Carex granitica), ranuncle pirinenc (Ranunculus pyrenaeus), dent de ca (Erythronium dens-canis),
etcetera.

gramenet

,
,

Prat on preponderen les gramínies i/o les plantes perennes d'aspecte graminoide. En són les
gespes d'alta muntanya, molts fenassars, alguns erms mediterranis, etc. Pert, els gramenets per antonomasia són propis de la muntanya mitjana seca (Xerobromion erecti) i subhumida o humida (Mesobromion erecti).

guanófila, vegetació
,
,
1
,

Vegetació pròpia dels indrets on s'acumulen
dejeccions d'ocells, corn les joques costaneres
de l'avifauna marítima.
La vegetació guanófila, fortament nitrófila i
també halófila, és poc corrent als Països Catalans. A les illes Medes es fa la COMUNITAT
DE MALVA GRAN I CARDOT TENUTFLOR (Carduo-Lavateretum arboreae),"' i als Columbrets
prospera la COMUNITAT DE MALVA GRAN I
ALFALS ARBOR! (Medicagini-Lavateretum arboreae).' En ambdues predomina la malva
gran (Medicago arborea), espècie guanófila per
antonomasia.

halófila, vegetació
Vegetació pròpia de sòls més o menys rics en
clorurs o en sulfats.
Els representants més conspicus de la vegetació halófila són els salicornars (cf.) i les
jonqueres halófiles (cf.), ambdós grups propis
de sóls més o menys embassats, litorals o no.
A la immediata línia litoral prosperen també
comunitats halófiles, corn les sotmeses a l'acció del vent salat, sigui en els penya-segats
costaners (Crithmo-Limonion), sigui en la innmediatesa de la reraplatja (Limonion galloprovincialis, Limoniastrion monopetali).
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herbassar
Fornnació herbàcia densa i exuberant, normalment de carácter transitori i més aviat mediterránia o submediterránia. El terme, amplament
genèric, és aplicable a moltes comunitats herbácies, majorment a les que no tenen carácter de gramenet, és a dir a les dominades per
plantes de fulla més o menys ampla i blana.
D'una manera més restringida el terme convé
a comunitats de tendència ruderal i/o nitrofila.
Aquest darrer fora el cas dels herbassars de
guarets i deixius mediterranis (Bromo-Oryzopsion miliaceae), amb ripoll (Oryzopsis miliacea), pastanaga borda (Daucus carota), olivarda (mula viscosa), etc.: H. DE RIPOLL I OLIVARDA (Inulo-Oryzopsietum miliaceae),207 H.
DE RIPOLL I PASTANAGA BORDA (OryzopsioDaucetum maximi) 4" i H. DE RIPOLL I MALRUBÍ HIRSUT (Oryzopsio-Ballotetum hirsutae).208
I també el cas dels herbassars nitrófils mediterranis i montans de vorada de camí (SilyboUrticion, Hordeion leporini, Sisymbrion officinalis). I encara la dels grans herbassars nitrofils dels sestadors subalpins (Rumicion alpini),
amb la COMUNITAT DE SARRONS I PARADELLES (Rumici-Chenopodietum boni-henrici).235
Són també reputables d'herbassars moltes comunitats herbàcies montanes de vorada de
bosc (Origanetalia vulgaris), corn els H. AMB
ORENGA I ESPUNYIDERES (Geranion sanguinei) o els H. AMB VALERIANA (Trifolion medii). El FENER D'ULMARIA I RANUNCLE (Ranunculo-Filipenduletum ulmariae)"5 pertany
també, de fet, a aquest grup.
Finalment, mereixen un esment particular els
herbassars alts d'aiguamoll dolç (Magnocaricion elatae), comunitats helofítiques en part dominades per cárexs, no pas nitrófiles, entre
les quals l'H. ALT DE CAREX INFLAT (Cariceturn rostrato-vesicariae),"5 l'H. ALT DE CAREXS I JÓNCERES (Cypero-Caricetum otrubae),'9 l'H. ALT DE CAREX HÍSPID (Cladio-Caricetum hispidae)020 i l'H. ALT DE LLIRI GROC
I POLÍGONUM SALICIFOLI (lrido-Polygonetum
salicifolii)."1

jonceda
Gramenet embosquinat, submediterrani o altimediterrani, basófil, discretament dens i punxent (20-40 cm, 90-100 %) dominat sovint per la
jonça (Aphyllantes monspeliensis). És una cornbinació de prat sec de gramínies o plantes granninoides perennes (gramenet) i de bosquina
esclarissada, tot plegat de carácter xerófil. Les
joncedes dominen el paisatge desforestat submediterrani (país de les rouredes segues) juntannent amb les boixedes, des de la meseta
castellana fins al N d'Itàlia. El bestiar cabrum
i oví hi pastura amb profit.
La J. TÍPICA (Brachypodio-Aphyllanthetum) 3"
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i la J. AMB SERPOLL BLANC (Teucrio-Thymeturn fontqueri)"o presenten una àmplia difusió
al Principat, al domini de la roureda de roure
de fulla petita i de l'alzinar (600-1.200 m). La
primera, la més important, fins ateny el Maestrat; duu jonça, fenás de marge (Brachypodium
phoenicoides), farigola (Thymus vulgaris), avena de brolla (Avena iberica), argelaga (Genista
scorpius), coronilla mínima (Coronilla minima
ssp. minima), botja d'escombres (Dorycnium
pentaphyllum), festuca ovina (Festuca ovina
ssp. duriuscula), panical (Eryngium campestre),
barballó (Lavandula lath olla), etc. La segona,
cenyida a l'àrea pre-pirinenca interior (Pailars
Jussà, etc.), és més xerófila, i al costat de la
jonça, del fenás de marge i de l'argelaga, duu
serpoll blanc (Thymus sepyllum ssp. fontqueri),
timó mascle (Teucrium polium ssp. aragonense), etc.
Més higrófiles i centrades entorn del front
oriental humit i els Pre-pirineus són la J. AMB
PLANTATGE MITJÀ (Plantagini-Aphyllantheturn) 327 les J. AMB ESPÍGOL (Aphyllantho-Seslerietum calcareae)"7 i (Aphyllantho-Lavanduletum pyrenaicae),325 i la J. AMB ASTRAGAL
(Astragalo-Linetum narbonensis).468 La primera
es fa al domini de la roureda de roure martinenc i de l'alzinar muntanyenc (400-1.000 m)
i hi destaca la significativa presència del plantatge mitjà (Plantago media). Les joncedes amb
espígol són pròpies de les zones obagues i
alteroses del sòcol pre-pirinenc (900-1.100 m),
al domini de la roureda de roure martinenc;
el fenás de marge i l'argelaga hi raregen, però
en canvi hi resulta abundant l'espígol (Lavandula angustifolia), coses ambdues comprensibles en tan fredes contrades. Finalment, la
jonceda amb astragal resta limitada a punts del
Conflent i de les Corberes, sempre al domini
del roure martinenc; pobra en jonça i argelaga, i mancada de fenás de marge, és per contra rica en farigola i en llistó (Brachypodium
retusum) i astragal (Astragalus monspessulanus ssp. monspessulanus).
La J. AMB SALVIA (Salvio-Aphyllanthetum),"°
la J. AMB MANXIULETA (Veronico-Avenetum
ibericae) 469 i la J. DE LLISTÓ AMB SALVIA
(Buffonio-Salvietum lavandulifoliae)"' representen una estratègia de tipus mediterrani. La
primera apareix a les muntanyes que van del
Montsant a Penyagolosa (900-1.450 m), al domini de la roureda de roure de fulla petita i
fins del carrascar; és una comunitat muntanyenca meridionalitzada, amb jonça, fenás de
marge, argelage (Genista hispanica), avena de
brolla, estaca-rossí (Onobrychis supina). escanyabocs (Carduncellus monspeliensium), salvia (Salvia officinalis ssp. lavandulifolia), fangola, coronilla mínima, Ileteresa (Euphorbia
nicaensis), etc. La segona es fa al domini
de la máquia continental i, lògicament, ofe-
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reix moltes espècies xerbfiles; al costat de la
jonça i de l'avena de brolla, s'hi troben la manxiuleta (Digitalis obscura), una verónica (Veronica tenuifolia), llistó (Brachypodium retusum) i no fenás de marge, etc. S'accentua
aquest fenomen en la tercera d'aquestes comunitats, exclusiva del país de l'alzinar, al migjorn valencià (Serra Mariola, etc., per damunt
dels 900 m), fins al punt que el llistó, l'avena
de brolla, la salvia i la farigola desplacen per
complet el fenás de marge i fins la jonça, ambdós absents d'aquesta jonceda.
Hom pot admetre, finalment, un quart i darrer
nucli constitUit per la J. AMB LLUQUETA (Thymo-Globularietum cordifoliae)"8 i per la J.
D'UNGLA DE GAT I ESPERNELLAC PIRINENC
(Ononido-Santolinetum b en tha m iana e).466
Aquestes joncedes es fan sobre superfícies
totalment denudades, corn a comunitats pioneres, i no atenyen mai grans recobrinnents;
apareixen ça com Ila, als Prepirineus submediterranis. La primera duu jonça, farigola i fluqueta (Globularia cordifolia ssp. cordifolia) sobretot. La segona, mancada fins de jonça, porta
ungla de gat (Ononis natrix var. pyrenaica), espernellac pirinenc (Santo/ma chamaecyparissus ssp. benthamiana), herba prima (Asperula
cynanchica), etc.
jonquera
Herbassar higrófil i perenne dominat per
joncs (Juncus, Holoschoenus, Schoenus) i
plantes junciformes, propi de Ilocs feblement
inundats o exondats periòdicament. El terme
convé a comunitats de significació molt diversa, bé que amb fisiognomia i problemática hídrica comparable.
jonquera de jonc boyal
Jonquera (0,5-1,5 m, 80-100 0/e), pròpia d'indrets
argilosos molt humits o inundats amb aigua
dolça, bé de la terra baixa (Molinio-Holoschoenion), bé de la muntanya mitjana ácida (Juncion acutiflori), bé de la muntanya mitjana basica (Molinion coeruleae), sempre presidida
pel jonc boyal (Holoschoeus romanus).
A la terra baixa mediterrània apareixen diverses jonqueres d'aquest gran grup. La J. AMB
CAPFERRAT (Cirsio-Holoschoenetum) ° 9 es fa
al Principat, i també a Mallorca, sobre sòls
humits per() no inundats; duu jonc boyal, menta borda (Mentha rotundifolia), capferrat (Cirslum monspessulanus), botja d'aigua (Dorycnium rectum), agram negre (Potentilla reptans),
Al País Valencia és desplaçada per les J. AMB
LLETSó D'AIGUA (Peucedano-Sonchetum aquati/is)°" i (Mentho-Caricetum loscosii),"2 riques en Iletsó d'aigua (Sonchus maritimus
ssp. aquatilis); la segona, pròpia dels dominis
de l'alzinar, a les muntanyes, duu a més de
jonc boyal, d'altres petits joncs (Juncus articulatus, J. inflexus), cárex (Carex mairii), menta
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boscana (Mentha longifolia), lisimáquia blanca
(Lysimachia ephemerum), etc., mantra que la
primera, própia del domini de la máquia, duu
jonc boyal, Iletsó d'aigua, setge (Scrophularia
aquatica), etc. i arriba a aparèixer al migjorn
català. La J. AMB MOLÍNIA (lnulo-Schoeneturn) 050 es troba especialitzada a poblar sòls hunnitejats amb aigua molt carregada de carbonat
càlcic, i apareix a les muntanyes calcàries, des
del Barcelonés fins al Baix Ebre i, empobrida,
fins a les muntanyes valencianes; hi predonninen el jonc negre (Schoenus nigricans), la nnolínia (Molinia coerulea) i el jonc boyal. A la Serra de Mallorca, finalment, es fa la J. AMB PERICO MALLORQUÍ (Hypericetum cambessedesii),054 dominada pel jonc boyal i pel pericó mallorquí (Hypericum cambessedesii).
D'altres J. AMB MOUNIA són el Gentiano-Molinietum pyrenaicum°58 i el Cirsio-Juncetum inflexi,°51 comunitats ja pròpiament nnontanes. La
segona es fa a Penyagolosa (1.000-1.300 m)., al
domini de la roureda seca, i la primera a la
Vall de Ribes (entorn dels 1.000 m), al domini de la roureda de roure de fulla gran; exigeixen sòls completament amarats, basics, i
duen jonc boyal i gran abundor de molínia (Molinia coerulea). Tanmateix, l'altra jonquera amb
molínia suara tractada també penetra a la muntanya mitjana.
jonquera d'eleocaris
Jonquera (Acrocladio-Eleocharitetum pa/ustris) 014 de tendència helofítica, pròpia de basses temporaries d'aigües somas (10-20 cm) i
tranquilles de les muntanyes mediterrànies del
Principat, del País Valencià i de Menorca, que
es presenta corn un poblament esclarissat (2030 cm, 50-70 0/0) i quasi pur d'eleocaris (Eleocharis palustris).
jonquera halófila
Jonquera litoral pròpia del sòls argilosos i salats dels marenys (Juncion maritimi) o dels
sóls argilo-sorrencs i subsalats de la zona próxima a la platja i/o elevada (Plantaginion crassifoliae).
En la J. AMB PLANTATGE CRASSIFOLI (Schoeno-Plantaginetum crassifoliae),084 subhalófila
(10-30 cm, 80-100 %) dominen el jonc negre
(Schoenus nigricans), els dos joncs marins
(Juncus acutus, J. maritimus) i diverses plantes de fulla crassa: el plantatge crassifoli
(Plantago crassifolia), Vaster suculent (Aster
tripolium), etc.; és present en tot de punts del
litoral dels Paisos Catalans. Devers el N, en
terres rosselloneses i llenguadocianes, és progressivament substitu7da per la J. AMB JONC
BORD (Junco-Triglochinetum maritimi),"° comunitat emparentada amb els canyissars, als
quals cenyeix per la banda de terra; quan domina l'espartina (Spartina patens) (subas. spartinetosum) pren l'aspecte d'un gran herbassar
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(1-1,5 m, 100 %), i quan predominen els joncs
(Juncus acutus, J. maritimus) (subas. juncetosum maritimi) adquireix la fisiognomia pròpia
de jonquera.
jonquera psambfila
Jonquera litoral pròpia de sòls sorrencs de
reraduna (Crucianellion maritimae). En certa
manera en són algunes de les halófiles connentades en el punt anterior.
La J. AMB CESOUERA (Eriantho-Holoschoeneturn australis)°" és una comunitat de joncs i
grans gramínies (30-60 cm, 80 %) que colonitza cavitats Ileugerament argiloses situades
entre les dunes, tot interpenetrant-se amb la
jonquera amb plantatge crassifoli. Duu cesquera (Erianthus ravennae), jonc boyal marí
(Holoschoenus romanus ssp. australis), jonc
marí (Juncus maritimus), ungla de gat (Ononis
natrix ssp. ramosissima), etc.

jonquerola
Jonquera baixa (10-20 cm, 70-90 0/0) integrada
per petits joncs i plantes junciformes anuals
(Juncus articulatus, J. buffonius, Carex distans, C. flacca, Cyperus flavescens, etc.). És
pròpia de bassiols estivalment exondats de la
muntanya mitjana silícia (Nanocyperion flavescentis).

landa
Bosquina perennifólía i acidófila, bàsicament
atlántica i subalpina, dominada per arbusts de
la família de les ericácies (Erica, Gal/una, a la
muntanya mitjana; Vaccinium, Loiseleuria, a
l'alta muntanya). El terme, purament físiognómic (cf. 1.2.4), és aplicable a un gran nombre
de comunitats de significació diversa, redriibles a dos grans grups: les landes montanes
de bruguerola i les landes subalpines i alpines
d'azalea o d'empétrum; abusivament, hom l'empra també per a designar les brolles silicícoles.
landa rasa de bruguerola
Landa montana (Calluno-Genistion) dominada
per la bruguerola (Cal/una vulgaris), d'hàbit
dens i arranat (20-35 cm, 100 0/0). De tendencia
atlántica, apareix en molts punts silicis de la
muntanya mitjana, sobretot als dominis de les
rouredes humides i de les fagedes.
La L. DE BRUGUEROLA AMB AVENA (Aveno
Callunetum) 3" es fa a Penyagolosa (1.300-1.400
metres), al domini de la roureda de roure reboll; ultra la bruguerola, duu bruc d'escombras (Erica scoparia), pel caní (Nardus stricta), prunella de muntanya (Prune//a hastifoHa), una avena (Avena barbata), etc. La L. DE
BRUGUEROLA AMB POTA DE LLEÓ (A/chemi//o-Callunetum)"9 i la L. DE BRUGUEROLA
AMB GINESTA SUPINA (Chamaecytiso-Callunetum)"1 es fan als Pirineus i front oriental humit del Principat, la primera al domi-
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ni de les fagedes, la segona, una mica basófila, al de les rouredes humides; l'una duu
bruguerola i pota de Ileó (Potentilla saxatilis), i
l'altra -bruguerola, ginesta supina (Chamaecytisus supinus var. gallicus), consolda roja (Potentilla recta), etc. Pero la més difosa de totes
és la L. DE BRUGUEROLA AMB GINESTA REPENT (Violo-Callunetum),30° rica en bruguerola,
ginesta repent (Genista pilosa), viola canina
(Viola canina), falguera comuna (Pteridium
aquilinum), serpoll (Thymus serpyllum), etc.;
apareix al domini de les fagedes i de les rouredes humides, al de les pinedes molsoses i al
de les formes silicícoles de la roureda de roure
nnartinenc, i fins ateny l'estatge subalpí.
landa alta amb bruguerola
Landa montana (Sarothamnion scoparii) o mediterránia (Gist/on mediomediterraneum) rica
en bruguerola (Ca/luna vulgaris) per?) també en
d'altres espècies de port més elevat.
La L. DE GÓDUA I FALGUERA (Prunello-Sarothamnetum scoparii) 3" és elevada i diversa
(0,5-1,5 m, 90-100 %); duu gódua, falguera,
bruguerola, aranyoner (Prunus spinosa), escorodónia (Teucrium scorodonia), serpoll (Thymus serpyllum), Ileteresa de fulla prima (Euphorbia cyparissias), prunella de muntanya
(Prune//a hastifolia), veronica oficinal (Veronica officinalis), betónica (Stachys officinalis), etc. i es fa al domini de les rouredes de
roure martinenc i de fulla gran (600-1.300 m) i
també una mica al de les fagedes i rouredes
humides, al Montseny, Alt Vallespir i Alt Empordá.
Un cas extrem d'aquestes landes altes amb
bruguerola fóra el de la L. DE BRUC VERMELL
(Ericetum arboreo-cinereae).305 Es una connunitat mediterrània acidófila (Cistion mediomediterraneum), pròpia de la Selva, del Vallespir i
del Moianés, que duu bruguerola, bruc vermeil
(Erica cinerea), bruc boal (Erica arborea), etc.
landa alta de bálec
Matoll de bálec (cf.).
landa rasa d'azalea o empétrum
A l'estatge subalpí i alpí, ultra les penetracions
de les landes de bruguerola, apareixen landes
diverses, normalment de valor marginal (Vaccinio-Piceetalia).
La L. D'AZALEA PROCUMBENT (Cetrario-Loiseleurietum pyrenaicum)"5 es fa als crestalls
ventosos silicis subalpins i alpins (2.300-2.600
m), ingrat indret que domina totalment. S'ofereix corn una catifa aglevada (5-10 cm, 100 %)
d'azalea procumbent (Loiseleuria procumbens),
nabiu uliginós (Vaccinium uliginosum), jonc trífid (Juncus trifidus), líquens (Cetraria islandica, C. nivalis, C. cucullata, C. juniper/na, Thamnolia vermicular/s), etc.
Contráriament, la L. D'EMPÉTRUM (EmpetroVaccinietum pyrenaicum)"8 demana substrats
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silícics plans i de sòl profund, ben innivats
(2.200-2.700 m). Es fa sobretot als Pirineus
centrals i hi domina l'empétrum (Empetrum
nigrum), el nabiu uliginós, la mateixa azalea
procumbent, la hupérzia (Huperzia se/ago), etc.

aistonar
Herbassar terofític mediterrani, baix i no gaire
dens (10-20 cm, 60-90 %) dominat pel llistó
(Brachypodium retusum), de tendència calcícola.
EE L. TÍPIC (Phlomido-Brachypodietum retusi) 246
és probablement el més difós dels prats terofítics al país de l'alzinar litoral i fins de la
á
mquia.
Duu un nombre elevadíssim de petits
terófits (30-50), aclaparadorament dominats pel
llistó, el salvió blener (Phlomis lychnitis), la
corretjola rogenca (Convolvulus althaeoides),
la farigola (Thymus vulgaris), i el dactilis (Dactylis glomerata); apareix en replanets i zones
poc inclinades i representa l'última fase de la
degradació del bosc primitiu. Al País Valencià
meridional, al domini de la máquia litoral i fins
de l'espinar, el llistonar típic és substituit pel
L. AMB IVA BORDA (Teucrio-Brachypodietum
retusi),253 sense salvió blener, però amb iva
borda (Teucrium pseudochamaepytis). A son
torn, devers l'interior continental, al domini
del carrascar, es fa el L. AMB RUDA (RutoBrachypodietum retusi)"°, amb ruda (Ruta chalepensis ssp. angustifolia), nebulosa (St/pa pennata), campanella argentada (Convolvulus lineatus) i d'altres espècies de tendència estépica.
El L. AMB HERBA PLANA (Hypochoerido-Brachypodietum retusi)"4 és exclusiu de les Illes,
on prospera tant al territori de l'alzinar, com al
de la nnáquia litoral; el llistó no hi abunda, i sí
l'herba plana (Hypochoeris achirophorus) i l'albá (Asphodelus microcarpus).
El L. AMB TRÉVOLS (Trifolio-Brachypodietum
retusi) 256 s'aparta de la norma, car es fa en
terrenys silícis, bé que no pas àcids. Es fa al
país de l'alzinar, només al Principat, i al costat del llistó abunden diversos trèvols (Trifolium scabrum, T. stellatum, T. cherleri, etc.).

lloreda
Bosc de ribera mediterrani (Osmundo-Laureturn nob//is) "3 dominat pel llorer (Laurus nobilis) i pel vern (A/nus glutinosa), als quals
fan costat la falguera reial (Osmunda regalis),
l'esbarzer (Rubus ulmifolius) i el cárex péndul
(Carex pendula). Apareix només en fondals
obacs de la Selva.

máquia
Bosquina perennifolia mediterrània, densa i integrada per arbusts alts (1,5-2,5 m), generalment esclerofilles. El terme, purament fisiognómic (cf. 1.2.4), és aplicable a diverses comunitats de significació diferent.
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máquia continental de garric arcot
Máquia (Rhamno-Quercetum cocciferae)"5 esclarissada (1-2 m, 75-100 0/0) que constitueix la
clímax de les zones més continentals del Principat i de zones interiors del País Valencia,
dominada pel garric (Quercus coccifera), l'argot (Rhamnus lycioides), el Ilentiscle (Pistacia
lentiscus), el cádec (Juniperus oxycedrus), la
savina (Juniperus phoenicea ssp. phoenicea), el
romaní (Rosmarinus officinalis), el llistó (Brachypodium retusum), etc.; no és excepcional
que dugui un fable estrat arbori (2-5 m, 1030 0/0) de pi blanc (Pinus halepensis).
Les nostres planes continentals no fan més
que situar-nos a l'entrada del gran domini de
la rnáquia de garric i argot. El tram central
de l'Ebre, de Tudela a l'aiguabarreig amb el
Segre, n'és el gran eix vertebrador: ja es veu
de seguida que el Principat en participa molt
marginalment, i encara més les terres valenclanes. La subas pistacietosum, relativament
rica en llentiscle, representa la clímax de la
part més continenetal de la Terra Alta, del Matarranya i de la Ribera d'Ebre, així com de les
areas semblantment continentals del Baix Cinca i del Segrià que queden per sota de la línia
Lleida-Fraga. Per sobre d'aquesta línia, tant
al Baix Cinca corn al Segrià, prospera també
la máquia de garric i argot, pare) amb unes característiques diferents. En efecte, en aquastes zones, la influència temperadora marina
que puja Ebre amunt a l'empar de la vall del
riu, arriba ja molt afeblida, i el rigor continental es manifesta amb puixança. El Ilentiscle
desapareix i el pi blanc pràcticament també. El
paper del garric, per contra, puja de to fins a
fer que aquesta espècie domini d'una manera
absoluta. Hom parla aleshores de la subas.
cocciferetosum; s'esdevé aquest darrer cas,
per exempla a la Serreta Negra de Fraga, un
dels enclavaments més interessants de la
nostra vegetació continental, sobre la mateixa
ratIla de l'Aragó (més enllà d'aquesta en la
divisió administrativa actual). A País Valencia
(alta vall del Túria, valls del Vinalopó, Vall de
Cofrents i Plana d'Utiel) es fa la subas. daphnetosum, amb espècies de tendáncia marítima,
próxima a la máquia litoral de garric i margalló.
máquia de garric i margalló
Máquia (Querco-Lentiscetum) 414 densa (1-2 m,
100 %) que constitueix la clímax de la terra
baixa valenciana i del litoral català meridional,
constitukla per Ilentiscle (Pistacia lentiscus),
garric (Quercus coccifera), margalló (Chamaerops hum//is), argot (Rhamnus lycioides), ullastre (O/ea europaea var. sylvestris), garrofer
(Ceratonía siliqua), arítjol (Smilax aspera), esparreguera (Asparagus acutifolius), roja (Rubia
peregrina), cadec (Juniperus oxycedrus), llistó
(Brachypodium retusum), etc. La dominancia
aclaparadora del Ilentiscle, del garric i del mar-
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galló és el seu tret més acusat; molt malmesa
per acció humana, en resten fragments esparsos.
Els fragments de máquia de garric i margalló
que horn troba a la part septentrional de l'àrea
que és pròpia de la comunitat són rics encara
en espècies corrents al país de l'alzinar, corn
les ja esmentades roja, arítjol, etc. Horn convé
a agrupar-los en una subassociació especial
de transit (subas. pistacietosum). Devers el S,
el paper del Ilentiscle minva, s'incrementa el
del garrofer, desapareixen les espècies del domini de l'alzinar i, per contra, en sovintegen
d'altres de significació meridional, irrelevants
o inexistents més al N i no consignades a la
relació esquemática precedent; és el cas de
l'esparreguera marina (Asparagus stipularis)
o, en menor grau, del ginestó valencià (Osyris quadripartita), del cugot (Arisarurri vulgare),
etc. Aleshores hom parla de la subas. asparagetosum stipularis. En línies generals podríem
dir que la subas. pistacietosum és pròpia del
Principat, mentre que la subas. asparagetosum
stipularis es fa al País Valencia.
máquia de garric i olivella
Máquia (Cneoro-Pistacietum lentiscir" próxima a l'anterior, rica en garric (Quercus coccifera), llentiscle (Pistacia lentiscus) i savina
(Juniperus phoenicea var. lycia), caracteritzada
per la presència de l'olivella (Cneoron tricoccon). És pròpia de les Pitiüses, on rareja.
máquia d'ullastre i olivella
Máquia de carácter litoral, densa (1-3 m, 90
per cent), dominada per l'ullastre (Olea europaea var. oleaster) i l'olivella (Cneorum tricoccon); té carácter climácic, corn les anteriors.
La M. PROVENÇAL D'ULLASTRE I OLIVELLA
(Oleo-Lentiscetum provinciale) 4'3 domina el litoral provençal i penetra en el català fins a
l'Empordà. Duu ullastre, olivella, Ileteresa arbória (Euphorbia dendroides), llentiscle (Pistacia lentiscus), cádec (Juniperus oxycedrus),
llistó (Brachypodium retusum), etc.
La M. MALLORQUINA D'ULLASTRE I OLIVELLA (Cneoro-Ceratonietum) 416 i la M. MENORQUINA D'ULLASTRE I OLIVELLA (Prasio-Oleetum) 417 resulten molt semblants a l'anterior.
Difereixen perquè, a Mallorca, hi penetra el
margalló (Chamaerops hurnilis), les esparregueres litorals (Asparagus albus, A. stipularis),
la bufera arbustiva (Whitania frutescens), etc.
alhora que el garrofer (Ceratonia siliqua) esdevé molt abundant; a Menorca no apareix la bufera arbustiva i es rarifiquen enormement el
garrofer (com al Rosselló), l'olivella i fins el
Ilistó; per contra, hi abunden les esparregueres i el margalló, com a Mallorca, i passen a
jugar un paper vistent i personalitzador dues
novas espècies, l'arangí bord (Prasium ma/us)
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i la vidalba baleárica (Clematis cirrhosa var.
balearica).
El país de la nnáquia, a Mallorca, correspon a
la terra baixa, ben bé fins a 500-600 m; en indrets assolellats pot pujar encara més amunt.
A Menorca ocupa també les parts baixes, per
dessota dels 100-200 m, bé que la natura del
substrat de l'illa, la gran importància del vent,
etcétera determinen una zonificació altitudinal
menys nítida que a Mallorca. En ambdues illes
l'estat de conservació de la nnáquia és molt
dolent.
máquia d'aladern fals menorquí
Máquia (Aro-Phillyreetum) 422 atapeïda i densa
1-2 m, 100 %) integrada per Ilentiscle (Pistacia
lentiscus), aladern fals menorquí (Phillyrea media var. rodriguezii), dafne menorquí (Daphne
rodriguezii), rapes (Arum muscivorum, A. picturn), etc. És una comunitat eòlica permanent,
lligada als punts més ventosos del litoral menorquí.
máquia de teucri groc í violeta roquera
valentiMáquia
(Teucrio-Hippocrepidetum
nae) 4212 alta (1,5-2 m, 100 %) integrada per teucri groc (Teucrium flavum), violeta -roquera
(Hippocrepis balearica ssp. valentina), una Ileteresa (Euphorbia squamigera), ginestó valenciá (Osyris quadripartita), etc. És una comunitat permanent que es fa, al si de la máquia
litoral de garric i margalló, al peu dels cingles
calcaris orientats al N, únicament a la rodalia
de Dénia (Marina Alta).

matoll
Bosquina alta (0,5-1,5 m), normalment extramediterránia, dominada per arbusts no esclerofilles. El terme, purament fisiognómic (cf. 1.2.4),
és aplicable a diverses comunitats de significació diferent.
matoll de neret
Matoll subalpí (30-60 cm, 50-90 0/0) dominat pel
neret (Rhododendron ferrugineum).
El M. SECUNDARI DE NERET (Rhododendro-Pinetum uncinatae) 474 correspon a una pineda de
pi negre amb neret (cf.) que ha perdut l'estrat
arbori. Es fa sobre sòls humífers més o menys
profunds i no duu, per tant, espècies de tendéncia glareícola. La seva composició florística, a
grans trets, és la mateixa que la del sotabosc
de la pineda; la manca del pi negre té relativament poca influència ecológica, a causa del
seu baix poder recobridor, de la diferent estratificació de les arrels dels arbres i dels arbusts, etc. Aquest matoll secundari de neret
ocupa extensions considerables entre els 1.600
i els 2.200 m aproximadament, allá on el pi ha
estat eliminat.
El M. PRIMARI DE NERET (Saxifrago-Rhododendretum typicum i hylocomietosum),2" en
canvi, mostra una clara preferència pels pe-
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druscanns i tarteres amb poc sòl o bé per les
àrees liminals amb l'estatge alpí (2.400-2.500
metres), no gens propícies a la vida del pi
negre. Lògicament no hi resulta rara la preséncia d'espècies d'apetències glareícoles, entre
les quals la saxífraga geranioide (Saxifraga
geranioides ssp. geranioides); horn hi troba
també, entre els arbusts, el nabiu (Vaccinium
myrtillus), molt abundant, i el nabiu uliginós
(V. uliginosum) més rar, el roser alpí (Rosa
pendulina), i la moixera nana (Sorbus chamaemespilus), i entre les plantes herbàcies, l'homogine (Homogyne alpina), el seneci pirinenc
(Senecio pyrenaeus), el clavell de pom (Dianthus barbatus), etc. Algunes d'aquestes espécies, tanmateix, no deixen de penetrar també
en els matolls secundaris de neret.
matoll de ginebró amb bálec i/o boixerola
Matoll (Genisto-Arctostaphyletum)"6 acidófil
i arranat (20-50 cm, 100 0/0) dominat pel ginebró (Juniperus communis ssp. nana) i ric en
bálec (Genista purgans) i/o boixerola (Arctostaphylos uva-ursi), cornera (Cotoneaster intergerrima), roser alpí (Rosa pendulina), nabiu
(Vaccinium myrtillus), etc. Apareix en àrees
assolellades í poc innivades dels estatges subalpí i alpí a les contrades pirinenques incontinentalitzades
particularment
tenors,
(2.000-2.400 m) i reapareix, corn a cosa excepcional, al cim del Turó de l'Home (Montseny) a només 1.700 m, on constitueix una
avangada meridional de la vegetació subalpina
de singular valor biogeográfic.
matoll de bálec
Matoll (Senecio-Cytisetum purgantis) 298 acidófil i elevat (1,5-2 m, 100 %) amplament dominat
pel bálec (Cytisus purgans) i el ginebre (Juniperus communis ssp. communis). És un element dominant del paisatge altinnontá pirinenc
(1.500-1.800 m), on representa una fase característica de la degradació de la pineda molsosa
de pi roig (Ripollès, Cerdanya, Andorra, Pallars
Sobirà).
matoll de ginestó
Matoll (Clematido-Osyrietum albae)"7 del mantell marginal de l'alzinar que fa de trànsit cap
a la garriga o cap a la vegetació de ribera; ocupa sempre fondalades i llocs humits. És dominat pel ginestó (Osyris alba), al qual fan costat
la Ileteresa (Euphorbia characias), l'esbarzer
(Rubus ulmifolius), la ridorta (Clematis flammula), etc. Apareix dels Pirineus al migjorn
valencià; manca a les Balears.
matoll de llessamí groc
Matoll sennicaducifoli (Asparago-Jasminetum
fruticantis) 42 dominat pel Ilessamí groc (Jasminun fruticans), l'argot (Rhamnus lycioides),
l'esparreguera boscana (Asparagus acutifo/ius), etc. Substitueix la garriga, al domini del
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máquia continental de garric i arlot
Máquia (Rhamno-Quercetum cocciferae)"5 esclarissada (1-2 m, 75-100 %) que constitueix la
clímax de les zones més continentals del Principat i de zones interiors del País Valencia,
dominada pel garric ((Marcus coccifera), l'arpot (Rhamnus lycioides), el Ilentiscle (Pistada
lentiscus), el cádec (Juniperus oxycedrus), la
savina (Juniperus phoenicea ssp. phoenicea), el
romaní (Rosmarinus officinalis), el llistó (Brachypodium retusum), etc.; no és excepcional
que dugui un feble estrat arbori (2-5 m, 1030 0/0) de pi blanc (Pinus halepensis).
Les nostres planes continentals no fan més
que situar-nos a l'entrada del gran domini de
la máquia de garric i argot. El tram central
de l'Ebre, de Tudela a l'aiguabarreig amb el
Segre, n'és el gran eix vertebrador: ja es veu
de seguida que el Principat en participa molt
marginalment, i encara més les terres valencianes. La subas pistacietosum, relativament
rica en Ilentiscle, representa la clímax de la
part més continenetal de la Terra Alta, del Matarranya i de la Ribera d'Ebre, així corn de les
areas semblantment continentals del Baix Cinca i del Segrià que queden per sota de la línia
Lleida-Fraga. Per sobre d'aquesta línia, tant
al Baix Cinca corn al Segrià, prospera també
la máquia de garric i argot, pare amb unes característiques diferents. En efecte, en aguestes zones, la influència temperadora marina
que puja Ebre amunt a l'empar de la vall del
riu, arriba ja molt afeblida, i el rigor continental es manifesta amb puixança. El Ilentiscle
desapareix i el pi blanc pràcticament també. El
paper del garric, per contra, puja de to fins a
far que aquesta especie domini d'una manera
absoluta. Horn parla aleshores de la subas.
cocciferetosum; s'esdevé aquest darrer cas,
per exempla a la Serreta Negra de Fraga, un
dels enclavaments més interessants de la
nostra vegetació continental, sobre la mateixa
raga de l'Aragó (més enllà d'aquesta en la
divisió administrativa actual). A País Valencia
(alta vall del Túria, valls del Vinalopó, Vall de
Cofrents i Plana d'Utiel) es fa la subas. daphnetosum, amb espècies de tendáncia marítima,
próxinna a la nnáquia litoral de garric i margalló.
máquia de garric i margalló
Máquía (Querco-Lentiscetum) 414 densa (1-2 m,
100 0/0) que constitueix la clímax de la terra
baixa valenciana i del litoral català meridional,
constituida per Ilentiscle (Pistacia lentiscus),
garric (Quercus coccifera), margalló (Chamaerops humilis), argot (Rhamnus lycioídes), ullastre (O/ea europaea var. sylvestris), garrofer
(Ceratonia siliqua), arítjol (Smilax aspera), esparreguera (Asparagus acutifolius), roja (Rubia
peregrina), cádec (Juniperus oxycedrus), llistó
(Brachypodium retusum), etc. La dominancia
aclaparadora del Ilentiscle, del garric i del mar-
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galló és el seu tret més acusat; molt malmesa
per acció humana, en resten fragments esparsos.
Els fragments de máquia de garric i margalló
que horn troba a la part septentrional de l'àrea
que és própia de la comunitat són rics encara
en especies corrents al país de l'alzinar, corn
les ja esmentades roja, arítjol, etc. Horn convé
a agrupar-los en una subassociació especial
de transit (subas. pistacietosum). Devers el S,
el paper del Ilentiscle minva, s'incrementa el
del garrofer, desapareixen les especies del domini de l'alzinar i, per contra, en sovintegen
d'altres de significació meridional, irrelevants
o inexistents més al N i no consignades a la
relació esquemática precedent; és el cas de
l'esparreguera marina (Asparagus stipularis)
o, en menor grau, del ginestó valencià (Osyris quadripartita), del cugot (Arísarurh vulgare),
etc. Aleshores horn parla de la subas. asparagetosum stípularis. En línies generals podríem
dir que la subas. pistacietosum és pròpia del
Principat, mentre que la subas. asparagetosum
stipularis es fa al País Valencia.
máquia de garric i olivella
Máquia (Cneoro-Pistacietum lentisci) 5" próxima a l'anterior, rica en garric ((Marcus coccifera), Ilentiscle (Pistada lentiscus) i savina
(Juniperus phoenicea var. lycia), caracteritzada
per la presencia de l'olivella (Cneoron tricoccon). És pròpia de les Pitiüses, on rareja.
máquia d'ullastre i olivella
Máquia de carácter litoral, densa (1-3 m, 90
per cent), dominada per l'ullastre (O/ea europaea var. oleaster) i l'olivella (Cneorum tricoccon); té carácter climácic, corn les anteriors.
La M. PROVENÇAL D'ULLASTRE I OLIVELLA
(Oleo-Lentiscetum provinciale) 4'3 donnina el litoral provençal i penetra en el català fins a
l'Empordà. Duu ullastre, olivella, Ileteresa arbória (Euphorbia dendroides), llentiscle (Pistacia lentiscus), cadec (Juniperus oxycedrus),
llistó (Brachypodium retusum), etc.
La M. MALLORQUINA D'ULLASTRE I OLIVELLA (Cneoro-Ceratonietum) 41ó i la M. MENORQUINA D'ULLASTRE I OLIVELLA (Prasio-Oleeturn) 417 resulten nnolt semblants a l'anterior.
Difereixen perquè, a Mallorca, hi penetra el
margalló (Chamaerops hum//is), les esparregueres litorals (Asparagus albus, A. stipularís),
la bufera arbustiva (Whitania frutescens), etc.
alhora que el garrofer (Ceratonia si//qua) esdevé molt abundant; a Menorca no apareix la bufera arbustiva i es rarifiquen enormement el
garrofer (corn al Rosselló), l'olivella i fins el
llistó; per contra, hi abunden les esparregueres i el margalló, corn a Mallorca, i passen a
jugar un paper vistent i personalitzador dues
novas espècies, l'arangí bord (Prasium ma/us)
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la vidalba baleárica (Clematis cirrhosa var.
balearica).
El país de la máquia, a Mallorca, correspon a
la terra baixa, ben bé fins a 500-600 m; en indrets assolellats pot pujar encara més amunt.
A Menorca ocupa també les parts baixes, per
dessota dels 100-200 m, bé que la natura del
substrat de l'illa, la gran importància del vent,
etcétera determinen una zonificació altitudinal
menys nítida que a Mallorca. En ambdues illes
l'estat de conservació de la máquia és molt
dolent.
máquia d'aladern fals menorquí
Máquia (Aro-Phillyreetum)' atapekla i densa
1-2 m, 100 0/0) integrada per llentiscle (Pistada
lentiscus), aladern fals menorquí (Phillyrea media var. rodriguezii), dafne menorquí (Daphne
rodriguezii), rapes (Arum muscivorum, A. picturn), etc. És una comunitat eólica permanent,
lligada als punts més ventosos del litoral menorquí.
máquia de teucri groc i violeta roquera
valenti(Teucrio-Hippocrepidetum
Máquia
nae)" alta (1,5-2 m, 100 0/0) integrada per teucri groc (Teucrium flavum), violeta -roquera
(Hippocrepis balearica ssp. valentina), una Ileteresa (Euphorbia squamigera), ginestó valenciá (Osyris quadripartita), etc. És una connunitat permanent que es fa, al si de la máquia
litoral de garric i margalló, al peu dels cingles
calcaris orientats al N, únicament a la rodalia
de Dénia (Marina Alta).

matoll
Bosquina alta (0,5-1,5 m), normalment extramediterránia, dominada per arbusts no esclerofilles. El terme, purament fisiognómic (cf. 1.2.4),
és aplicable a diverses comunitats de significació diferent.
matoll de neret
Matoll subalpí (30-60 cm, 50-90 0/e) dominat pel
neret (Rhododendron ferrugineum).
El M. SECUNDARI DE NERET (Rhododendro-Pinetum uncinatae) 4" correspon a una pineda de
pi negre amb neret (cf.) que ha perdut l'estrat
arbori. Es fa sobre sells humífers més o menys
profunds i no duu, per tant, espècies de tendéncia glareícola. La seva composició florística, a
grans trets, és la mateixa que la del sotabosc
de la pineda; la manca del pi negre té relativament poca influència ecológica, a causa del
seu baix poder recobridor, de la diferent estratificació de les arrels dels arbres i dels arbusts, etc. Aquest matoll secundari de neret
ocupa extensions considerables entre els 1.600
i els 2.200 m aproximadament, allá on el pi ha
estat eliminat.
El M. PRIMARI DE NERET (Saxifrago-Rhododendretum typicum i hylocomietosum),3" en
canvi, mostra una clara preferència pels pe-
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druscams i tarteres amb poc sòl o bé per les
àrees liminals amb l'estatge alpí (2.400-2.500
metres), no gens propícies a la vida del pi
negre. Lògicament no hi resulta rara la preséncia d'espècies d'apetències glareícoles, entre
les quals la saxífraga geranioide (Saxifraga
geranioides ssp. geranioides); horn hi troba
també, entre els arbusts, el nabiu (Vaccinium
myrtillus), molt abundant, i el nabiu uliginós
(V. uliginosum) més rar, el roser alpí (Rosa
pendulina), i la moixera nana (Sorbus chamaemespilus), i entre les plantes herbàcies, l'homogine (Homogyne alpina), el seneci pirinenc
(Senecio pyrenaeus), el clavell de pom (Dianthus barbatus), etc. Algunes d'aquestes espécies, tanmateix, no deixen de penetrar també
en els matolls secundaris de neret.
matoll de ginebró amb bálec i/o boixerola
Matoll (Genisto-Arctostaphyletum) 366 acidófil
i arranat (20-50 cm, 100 0/0) dominat pel ginebró (Juniperus communis ssp. nana) i ric en
bálec (Genista purgans) i/o boixerola (Arctostaphylos uva-ursi), cornera (Cotoneaster intergerrima), roser alpí (Rosa pendulina), nabiu
(Vaccinium myrtillus), etc. Apareix en àrees
assolellades i poc innivades dels estatges subalpí i alpí a les contrades pirinenques incontinentalitzades
particularment
tenors,
(2.000-2.400 m) i reapareix, corn a cosa excepcional, al dm del Turó de l'Home (Montseny) a només 1.700 m, on constitueix una
avangada meridional de la vegetació subalpina
de singular valor biogeográfic.
matoll de bálec
MatoII (Senecio-Cytisetum purgantis)"8 acidófil i elevat (1,5-2 m, 100 0/0) amplament dominat
pel bálec (Cytisus purgans) i el ginebre (Juniperus communis ssp. communis). És un element dominant del paisatge altimontá pirinenc
(1.500-1.800 m), on representa una fase característica de la degradació de la pineda molsosa
de pi roig (Ripollès, Cerdanya, Andorra, Pallars
Sobirà).
matoll de ginestó
Matoll (Clematido-Osyrietum albae)"7 del mantell marginal de l'alzinar que fa de trànsit cap
a la garriga o cap a la vegetació de ribera; ocupa sempre fondalades i llocs humits. És dominat pel ginestó (Osyris alba), al qual fan costat
la Ileteresa (Euphorbia characias), l'esbarzer
(Rubus ulmifolius), la ridorta (Clematis flammula), etc. Apareix dels Pirineus al migjorn
valencià; manca a les Balears.
matoll de Ilessamí groc
Matoll semicaducifoli (Asparago-Jasminetum
fruticantis) 428 dominat pel Ilessamí groc (Jasminun fruticans), l'argot (Rhamnus lycioides),
l'esparreguera boscana (Asparagus acutifoflus), etc. Substitueix la garriga, al domini del
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carrascar, en les fondalades de sòl profund i
gras especialment si hi imperen condicions
d'inversió térmica.

megafórbica, vegetació
Herbassar subalpí i altimontá (Adenostylion
alliariae) de grans plantes herbàcies (1-1,5 m,
90-100 %), corn l'adenostil (Adenostyles alliarnao), la cominassa hirsuta (Chaerophyllum hirsutum), la valeriana pirinenca (Valeriana pyrenaica), el salsufragi (Peucedanum ostruthium),
el veladre (Veratrum album), les tores (Aconiturn), els marcblics (Lilium), certs ranuncles
(Ranunculus aconitifolius; R. platanifolius), etc.
Apareix ça corn Ha, sobre sòls ben profunds i
humits. En indrets més secs desapareixen algunes de les grans herbes de fulla plana i passen a dominar (Calamagrostion arundinaceae)
algunes gramínies altes, corn Calamagrostis
arundinacea.

mullera

Prat moll altimontá i subalpí (10-20 cm, 100 %)
dominat per diversos petits cárexs (Carex flava, C. echinata, C. fusca, etc.), cotoneres (Eriophorum) i joncs (Juncus triglumis, J. alpinus). En conjunt pren l'aspecte d'una gespa
tofuda i amarada d'aigua, sovint interrompuda
per nombrosos fils aquosos i bassiols. Resulta
pròxima a les torberes, pert) molt menys rica
en molses.
Les mulleres filles d'aigües fines, pobres en
sals i pròpies de llocs acids, constitueixen l 'aliança Caricion nigrae. N'és el típic representant la M. DE CAREX FOSC TÍPICA (Caricetum
nigrae),"3 molt difosa per l'estatge subalpí, amb
cárex fosc (Carex fusca), la molsa Drepanocladus exannulatus, d'altres cárexs (C. flava,
C. echinata), cotonera angustifólia (Eriophorum angustifolium), etc. A Penyagolosa (1.3501.500 m), apareix la M. VALENTINA DE CA,024 de
REX FOSC (Caricetum nigrae valentinum)
però
més
semblant,
composició relativannent
pobra.
Si les aigües són alcalines, cosa normal sobre
substrats calcaris, es fan les mulleres básiques de l'aliança Caricion davallianae. La M.
DE CAREXS GROC I DAVALLIA (Caricetum
davallianae)"5 és una comunitat també subalpina, però molt menys difosa; hi predominen el cárex davalliá (C. davalliana) i el
cárex groc (C. flava), la viola d'aigua (Pinguipula vulgaris ssp. alpicola), la cotonera angustifólia, etc. La M. DE CAREX PANICULAT I
COTONERA LATIFÓLIA (Carici-Eriophoretum
latifolii) 027 és un prat torbós que es fa (1.3001.400 rn) a l'estatge de favellanosa amb fetgera, al Ripollès; duu diversos cárexs (C. paniculata, C. echinata, C. flacca), cotonera latifólia (Eriophorum latifolium), viola d'aigua, etc.
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murtar
Matoll esclerofille mediterrani (1,5-3m, 100 %)
dominat per la murta (Myrtus communis), propi de fons de valls eixuts, vicinant amb baladrars i alocars. És una connunitat caracteritzada per la inequívoca presència de la murta
altres que
q el nos—que en pai sos me
tres, com Còrsega, abandona el confinament
de les fondalades—, sense cap altra espècie
característica.
El M. AMB MARGALLÓ (Calicotomo-Myrtetum
chamaeropetosum) 418/2 o M. MERIDIONAL apareix als fons de vall mediterranis del migjorn
català i del País Valencia; duu murta, Ilentiscle (Pistada lentiscus), margalló (Chamaerops
humilis), arítjol (Smilax aspera), ridorta (Ciematis flammula), cárritx (Ampelodesma mauritanica). Per contra, el M. AMB ARGELAGA NE(Calicotomo-Myrtetum calicotometoGRA
sum) 418/ 1 o M. SEPTENTRIONAL, que apareix
en terres provençals i de la Catalunya septentrional, no duu ni margalló ni cárritx i porta, en
canvi, argelaga negra (Calicotome spinosa).
A Mallorca i a Menorca fa acte de presència
el M. AMB VIDALBA BALEÁRICA (ClematidoMyrtetum) 419 o M. BALEARIC, pròxim del murtar provençal, amb murta, argelaga negra,
Ilentiscle, vidalba baleárica (Clematis vitalba),
ullastre (O/ea europea var. oleaster), cárritx,
etcétera.

neretar
Matoll de neret (cf.).

nitrófila, vegetació
Vegetació pròpia de sòls rics en substàncies
nitrogenades.
Molt soviiit es tracta de vegetació lligada als
camins i a l'activitat residual humana, és a dir
de vegetació ruderal (cf.), però de vegades representa comunitats lligades a substrats nitrificats de manera natural. Aquest darrer fóra el
cas de les connunitats nitrohalófiles dels llocs
àrids (Salsolo-Poganion, Carrichtero-Amberboion) o de rambla mediterrània, corn els tamarigars (cf.), i també el de les comunitats
nitrohelibfiles forestals, pròpies de les cananes forestals nnontanes on les selvatgines sojornen o sestegen (Atropion belladonnae, cf.
fener de belladona i fener de Ileteresa pilosa i
sàlvia de flor groga), (Epilobion angustifolii,
cf. fener d'epilobi angustifoli i gerdera). Una
situació comparable és fornida per les comunitats de jades i pastures de bestiar, igualment nitrófiles, corn els cardassars (cf.) de la
terra baixa i muntanya mitjana, o els herbassars alts i nitrófils subalpins (Rumicion alpini).
I, encara, el de la vegetació guanófila (cf.), de
les joques d'ocells marins (Medicagini-Lavatenon arboreae).

,
,

l
1
,
i
i
,
I
,
J

,.

,
1
.
i,

y

NOMENCLÁTOR FITOCENOLÓGIC

omeda
Bosc caducifoli de ribera (10-20 m, 75-100 %)
dominat per l'om (Ulmus minor), propi de la
zona mediterrània sobretot. Se situa fent una
sanefa entre les comunitats pròpiament 110ries i el bosc esclerofille dominant, de manera que apenes ateny el nivell freátic, però
sí la humitat ambiental de l'indret on se fa.
L'O. AMB MILL GRUA (Lithospermo-Ulmetum
minoris),3" ultra l'om, duu arc blanc (Crataegus
monogyna), sanguinyol (Cornus sanguinea),
esbarzer (Rubus ulmifolius), mill gruá (Lithospermum purpureo-coeruleum), Ileteresa de
bosc (Euphorbia amygdaloides), etc.; és corrent de trobar-hi plàtans (Platanus hybrida), robínies (Robinia pseudoacacia), etc. introduTts.
Comunitat molt malmesa per l'home, horn en
pot trobar encara fragments, només al Principat, als sistemes Prelitoral i Litoral, al domini de l'alzinar litoral, de l'alzinar muntanyenc i
fins de les rouredes segues.
L'O. AMB HEURA (Hedero-Ulmetum minoris),"'
pròpia d'indrets de ribera més eixuts, duu un
sotabosc més pobre, mancat de mill gruá, però
molt abundant d'heura (Hedera helix). N'apareixen fragments al domini del carrascar (Altiplá central català i Plana d'Utiel).

pineda
Bosc o brolla arbrada dominat pels pins (Pinus); abusivament fins arbreda de pins. Les
pinedes, que constitueixen el gruix de la massa forestal actual dels Països Catalans, són
primaries a l'estatge subalpí i en gran part de
l'altimontá, mentre que solen ésser secundàries (boscos transitoris) a la terra baixa i a la
baixa muntanya mitjana; algunes són el resultat de la repoblació directa per la má de
l'home. Aquestes darreres i les secundàries
generen ambients relativament poc ombrívols,
heliófils, força sensibles al foc i a d'altres revessos; per contra, resulten molt productives
I suposen, després d'una maltempsada o tala
severa, una recuperació rápida de l'espai forestal. Quasi mai, ni les primaries, constitueixen boscos de sotabosc dens. En conjunt fan
masses forestals aciculoperennifólies, austeres quant a l'ús de l'aigua.
pineda de pi blanc
Brolla o llistonar arbrats amb pi blanc (Pinus
halepensis). Amplament difosa per tota la
terra baixa mediterrània, sobretot al domini
dels alzinars i també al de la máquia. En alguns punts especialment ingrats per raons edáfiques, és possible que tingui el carácter de
bosc clar permanent. Ocupa grans extensions,
tant sobre terreny calcari corn sobre terreny silici. De les zones silícies, però, prefereix les
de natura esquistosa i defuig les saulonoses.
A les calcàries, si el sòl és molt prim, arriba
a prosperar amb una certa dificultat.
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És molt corrent que les brolles litorals de romaní i bruc d'hivern duguin un estrat arbori
de pi blanc, a vegades prou dens. Semblantment s'esdevé amb les brolles continentals de
romaní i maleïda. De les brolles silicícoles és
la d'estepes i bruc boal i la d'estepes i brucs
amb cárritx les més sovint recobertes de pi
blanc; les altres, pròpies d'indrets més aviat
sorrencs, no solen presentar-ne.
pineda de pi pinyer
Brolla o llistonar arbrats amb pi pinyer (Pinus
pinea). Localment difosa per la terra baixa mediterránia, al domini dels alzinars. Mostra una
decidida preferència pels indrets saulonosos.
No és impossibíe que formi un estrat arbori
damunt d'una brolla calcícola, per?) on es desenvolupa bé és en llocs sorrencs, sobre broIles d'estepel i brucs. També es mostra molt
capaç de colonitzar fins les reraplatges, les
dunes, etc. Bé que apareix per tots els Països
Catalans, és segurament en els Sistema Litoral i Prelitoral, i a les contrades silícies i marítimes de l'Empordà i de la Selva on les pinedes de pi pinyer es fan més ufanosament.
pineda de pinastre
Brolla o llistonar arbrats amb pinastre (Pinus
pinaster). Enfront de les dues anteriors, té un
impacte sobre el paisatge general dels Països
Catalans decididament menor. Demana indrets
silicis, d'una relativa humitat. Apareix corn a
dominant sobre la brolla d'estepes i brucs amb
estepa crespa, pròpia de les àrees gresoses
del País Valencia. Fora d'aquests indrets no
arriba a fer grans boscos al nostre país, bé
que, ça corn allá, apareix en molts punts, sobretot del domini dels alzinars i també de les
rouredes segues.
pineda de pinassa
Bosc, sovint secundari, dominat per la pinassa
(Pinus nigra). Apareix en àrees calcàries i concretament al domini de la roureda de roure de
fulla petita. La pinassa, contràriament al pinastre o al pi blanc, però, no tendeix a recobrir bosquines, sinó més aviat a ésser el resultat d'una domináncia en un estrat arbori pobre en roures. Foren un bon exemple d'aquesta situació les pinedes dels obacs de la Panadella (Anoia), resseguides per la carretera general de Lleida a Barcelona. Les pinasses, també, aixopluguen a vegades bones extensions
de jonceda, sempre al domini de la roureda de
roure de fulla petita, situació de la qual hi ha
exemples clars a les Muntanyes de Prades. La
pinassa no defuig les contrades fredes, de manera que acompanya el roure de fulla petita
en tota l'àrea prepirinenca.
pineda de pi roig
Bosc primari o secundari, o bé bosquina arbrada, dominat pel pi roig (Pinus sylvestris).
Els maxims exponents de pinedes primaries de
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pi roig (Deschampsio-Pinion) es troben a la
zona altimontana humida, precisament a l'anomenat domini del pi roig i de l'avellanosa. En
aquesta zona s'estableix una sanefa de característiques intermèdies, en certa manera,
entre el submediterrani (roureda seca) i el
medioeuropeu (fageda/roureda humida), i en
certa manera també entre la muntanya mitjana i l 'alta muntanya, sanefa que, a mig aire de
vessant, entre 1.300-1.400 m i 1.600-1.700 m,
recorre la cara meridional dels nostres Pinneus, des de la vall de Ribes (RipoIles) fins a
l'Alta Ribagorça. Les condicions climàtiques
d'aquesta zona (temperatures hivernals molt
baixes i humitat més aviat discreta) i també
algunes de les edáfiques (substrats silícics
de tendencia ácida, sòls humífers) tenen una
darrera replica en àrees alteroses dels massissos meridionals de Prades, Ports de Beseit i
Penyagolosa, àrees que pertanyen també al domini dels boscos boreals de pi roig. La P. DE
PI ROIG AMB MOLSES (Hylocomio-Pinetum catalaunicae) 36211 és una comunitat (10-25 m, 8090 %) fonamentalment acidófila, corn totes les
del grup, pròpia de les valls pirinenques menys
humides del seu estatge. Apareix entre els
1.300-1.600 m, de la Vall de Ribes devers l'W;
duu pi roig, boix (Buxus sempervirens), tintorell (Daphne mezereum), avellaner (Corylus
avellana), etc. i sobretot un sotabosc herbaci i
muscinal ras i ric dominat per les molses (Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus, Scleropodium purum, etc.) A vegades
s'enriqueix amb pi negre fins a esdevenir la
pineda de pi negre i de pi roig (cf.). La P. DE PI
ROIG AMB BOIXEROLA (Arctostaphylo-Pineturn catalaunicae) 3" és una de les repliques
meridionals de la pineda molsosa de pi roig,
que es fa únicament a les Muntanyes de Prades i als Ports de Beseit, en àrees reduïdes
situades entre els 1.100-1.200 m; la caracteritza l'estrat arbori de pi roig (Pinus sylvestris
var. catalaunica) i el subarbustiu de boixerola
(Arctostaphylos uva-ursi var. crassifolia). La P.
DE PI ROIG AMB BRUGUEROLA (Deschampsio-Pinetum valentinum),3" pròpia de les zones
silícies altes de Penyagolosa (1.300-1.500 m)
és el segon i darrer representat al nostre país
d'aquestes irradiacions meridionals del Deschampsio-Pinion; es tracta d'un bosc que viu
al límit de les seves possibilitats, fàcilment envaYble per les landes acidófiles, i que ultra un
estrat discretament dens (80-70 %) de pi roig,
presenta, corn espècies més abundants i típiques, bruguerola (Ca//una vulgaris), descárnpsia (Deschampsia flexuosa), avena (Avena su!cata), veça de muntanya (Lathyrus montanus)
i diverses molses (Dicranum scoparium, Rhytidiadelphus triquetrus, etc.).
Al costat d'aquestos boscos primaris, existeixen les pinedes secundàries de pi roig, les
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quals sovint són simples etapes de la deterioració parcial de les rouredes segues. Aquest
és el cas de la P. ROVIROSA DE PI ROIG
(Buxo-Quercetum pubescentis hylocomio-pinetosum sylvestris) 388/2 relacionable amb la roureda de roure martinenc, prou corrent a la zona
pirinenca per sota dels 1.300-1.400 m. Per
contra, la P. ROVIROSA DE PI ROIG (VioloQuercetum fagineae pinetosum sylvestris, o
Geo-Pinetum sylvestris),38412 relacionable amb la
roureda de roure de fulla petita, sembla que té
carácter de bosc primari a la zona dels Ports
de Beseit i de Morella, i a la Penyagolosa, entre 1.200 i 1.400 m; part del N de l'Ebre totes
les pinedes roviroses de pi roig tenen carácter de bosc secundari.
Finalment cal esmentar el cas de la P. DE PI
ROIG AMB BUIXOL (Anemono-Crataegetum pinetosum sylvestris),412/2 pròpia de Penyagolosa (cf. arceda amb buixol), on fa claps que hom
pot considerar com a més o menys permanents,
sobre sòls silicis, al domini de la roureda de
roure reboll, entre 1.300 i 1.500 m, en fondals
excepcionalment ombrius i humits. Hom hi
descobreix la constant presencia de força
especies medioeuropees, extraordinàries a les
latituds de Penyagolosa, entre les quals no
solen mancar el buixol (Anemone nemorosa),
tan característic dels boscos caducifolis humits (fagedes sobretot), la sanícula (Sanicula
europaea) o la poa nemoral (Poa nemoralis).
pineda de pi negre
Bosc primari subalpí dominat pel pi negre (Pinus mugo ssp. uncinata). Fa de clímax en moltes zones de la faixa pirinenca situada entre
1.700 i 2.400 m aproximadament.
A les zones silícies prospera un conjunt de pinedes de pi negre característiques (Eu-Rhododendro-Vaccinion). La P. DE PI NEGRE AMB
NERET (Rhododendro-Pinetum uncinatae typicum)'/' és una comunitat (6-15 m, 60-80 %)
acidófila, amplament difosa per l'estatge subalpí dels Pirineus, entre 1.700 i 2.400 m, preferentment en vessants més o menys obacs i de
natura granítica o esquistosa; no deixa de ferse, però, en certs solells, car al capdavall el
pi negre és una especie aimant de la bona
insolació. Es tracta d'un bosc poc dens, en el
qual pren un relleu especialíssim i vistent un
doble estrat arbustiu amplament dominat pel
nabiu (Vaccinium myrtillus), pel neret (Rhododendron ferrugineum) i fins pel ginebró (Juniperus communis ssp. nana), i també un estrat
herbaci amb descámpsia (Deschampsia flexuosa), píroles (Pyrola), xucladors (Melampyrum pratense), etc.; la desaparició o enrariment del pi negre duu al matoll secundari de
neret (cf.). En els vessants solells, el neret
arriba a mancar totalment; per contra, es fa
més abundant el ginebró i fins arriba a aparei-
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xer la boixerola (Arctostaphylos uva-ursi) i la
ussona (Festuca gautieri), espècies relacionables amb estatges inferiors que pugen fins al
subalpí en aquestes zones més assolellades.
L'eixutesa estival, la feblesa de la innivació,
etcétera expliquen l'absència del neret i d'altres plantes corrents a la pineda obaga, cosa
que permet de parlar de la P. DE PI NEGRE
AMB USSONA I GINEBRÓ (Arctostaphylo-Pinetum uncinatae),473 que de tan esclarissada
corn normalment és presenta arriba a ésser
raonable de tractar-la en l'apartat dedicat a
les landas.
La P. DE PI NEGRE I DE PI RÓIG (HylocomioPinetum catalaunicae pinetosum uncinatae)362/2
és també propia dels vessants assolellats,
pare) de la zona de contacte amb l'estatge altinnontá sobretot. Tant corn pi negre duu pi roig
(Pinus sylvestris); el seu sotabosc la relaciona
clarament amb les pinedes molsoses de pi
roig (cf.).
Retornant a les pinedes de pi negre típiques,
direm que a les àrees de clima oceànic (Vall
d'Aran, Alt Pallars Sobirà, i també a Andorra
[obacs]), la pineda de pi negre s'enriqueix
amb espècies aimants de la humitat i del fred,
fins al punt que el mateix pi negre relaxa la
seva donnináncia i cedeix part de l'espai arbori al bedoll comú (Betula pendula) i àdhuc
(Vall d'Aran) al bedoll pubescent (B. pubescens), espècie d'altra banda raríssima al nostre país. Horn parla aleshores de la P. DE PI
NEGRE AMB BEDOLLS (Rhododendro-Pinetum
uncinatae betulo-blechnetosum),474/2 la qual arriba a esdevenir, en alguns punts de la Vall
d'Aran i de la resta de la terra gascona, un
veritable bosc de bedolls (cf. bedollar subalpí).
Els substrats calcaris no resulten favorables
a l'establinnent de la pineda de pi negre (Seslerio-Pinenion). Això no obstant, en bons obacs
calcaris del Cadí (Alt UrgeII, Berguedà) i de
la Vall de Ribes (Ripollès) arriba a constituirse la P. DE PI NEGRE AMB SESLÉRIA (Pulsatillo-Pinetum uncinatae).476 Aquesta pineda es
presenta nornnalment òrfena d'espècies acidófiles corn el neret o el nabiu. Per contra, conserva força espècies indiferents de les vistes per
a la pineda amb neret, corn la moixera de
guilla, les píroles, la majoria de les molses,
etcétera, i s'enriqueix amb la sesléria (Ses/ería coerulea), amb la magnífica pulsatilla blanca (Pulsatilla alpina ssp. alpina) i fins amb mates de boix (Buxus sempervirens).
prat
Formació íntegrament herbàcia, generalment
constituTt per espècies perennes i/o vivaces.
El terme, purament fisiognómic (cf. 1.1.4.1.), és
aplicable a un gran nombre de comunitats de
significació diversa, fins a nnoltes que disposen de nom propi diferenciat (p. e. gespet).
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Amb tot, horn tendeix a reservar aquesta denominació per a les comunitats herbàcies de
nnuntanya, que esdevenen així els prats per
antonomàsia.
prat alpí i/o subalpí
Prat d'alta muntanya, generalment ras.
Els prats alpins i/o subalpins acidófils (Caricetafia curvulae) són els més freqüents i típics
als Pirineus. Quasi sempre són molt arranats
i prenen, doncs, carácter de gespa (cf. gespa
de pèl caní, gespa de festuca supina, gespet).
Tanmateix n'hi ha de menys rasos, corn el P.
ALT DE SUDORN (Hieracio-Festucetum paniculatae),281 subalpí i nnarcadament termófil (es
fa en racons solells i arrecerats), dotat de grans
herbes, sovint bulboses, corn el sudorn (Festuca paniculata), la paradísia (Paradisia liliastrum), la porrassa (Asphodelus albus), el narcís de muntanya (Narcissus pseudonarcissus),
etcétera.
Els prats alpins i/o subalpins basófils (Seslerietalia), per contra, són menys corrents, car
els substrats calcaris no abunden a la serralada pirinenca. Alguns també tenen carácter de
gespa (cf. gespa d'ussona), però no és el cas
general. El P. DE TRÉVOLS I FESTUCA ROGENCA (Festuco-Trifolietum thalii),2" sobretot subalpí i encara una. mica acidófil, duu diversos
trèvols (Trifolium badium, T. thalii), festuca rogenca (Festuca nigrescens), plantatge alpí
(Plantago alpina), etc. i és una bona pastura,
corn el P. DE PRÍMULA GRAN I GENCIANA
ACAULE (Gentiano-Primuletum intricatae),'
declaradament basófil i amb prímula gran (Pr!mula elatior ssp. intricata), genciana acaule
(Gentiana acaulis), bistorta (Polygonum bistorta), cárex muntanyenc (Carex montana), etc.
Ben distint és el cas del P. D'ELINA (ElynoOxytropietum),"' confinat a les carenes ventoses quasi mancades de sol, amb alm a (Elyna
myosuroides), oxítrop halleriá (Oxytropis haIleri), suene acaule (Si/ene acaulis), etc.
Vist amb criteri ramader, molts d'aquests
prats tenen interés corn a pastura d'estiu
(cf. prat de pastura).
prat de dall
Prat semiartificial, altimontá o subalpí, especialment ric i gemat (30-70 cm, 100 %) que
horn dalla un o dos cops pel bon temps a fi
de tenir herba per al bestiar durant l'hivern.
El règim de dallades, un cert adobament (estirjolament), la irrigació, la propagació de segons quines granes, etc. són activitats que modifiquen gradualment l'estructura d'aquests
prats fins a convertir-los en comunitats només
parcialment naturals.
A l'estatgé altimontá, els prats de dall (Arrhenatherion elatioris) atenyen Ilur desenvolupament òptim. El P. DE GRANDALLA (Malvo-Arrhenatheretum),"7 propi de la Vall d'Aran i do-
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tat d'espècies bulboses esplèndides, corn la
grandalla (Narcissus poeticus), diverses orquídies (Orchis ustulata, O. mono, etc.) l'escilla
vernal (Scilla verna), el narcís de muntanya (N.
pseudonarcissus), etc. és sens dubte el més
espectacular de tots. Pere) els més típics són
els que basen bona part de llur biomassa en
el fromental (Arrhenatherum elatius), gramínia típica d'aquests prats: P. DE FROMENTAL
AMB BARBETA (Tragopogono-Lolietum multif/ori),038 P. DE FROMENTAL AMB LLENGUA
DE SERP (Ophioglosso-Arrhenatheretum),"9 P.
DE FROMENTAL AMB GAUDNIA (GaudinioArrhenatheretum)"' i P. DE FROMENTAL AMB
CUA DE RATA (Galio-Arrhenatheretum gudaricum)"'; els tres primers es troben als Pinneus o al front oriental hurnit del Principat, i
el quart a Penyagolosa. Llur variabilitat específica és molt gran, bé que els grups dominants
solen ésser les gramínies, les papilionácies i
les urnbeHífères. Malauradament, aquests productius prats dalladors no abunden al nostre
país. A la muntanya mitjana plujosa, Ilur bptim climàtic se situa al domini de les freixenedes, de les rouredes humides, àdhuc de les fagedes, però en aquestes àrees els prats de
dall resulten paradoxalment poc corrents (Vall
d'Aran exclosa), car també solen exigir un sòl
profund i pla, circumstància rara en un país
on els esmentats dominis quasi sempre es
donen només en vessants rostos i de sòl més
aviat just. És per això que les extensions relativament més notables dels nostres prats de
dall altimontans corresponen als dominis de
la roureda de roure martinenc; en fondalades
fresques i humides, arriben a penetrar al país
de l'alzinar (cas dels prats dalladors selvatans).
A l'estatge subalpí, els prats de dall (Trisetanio-Polygonion bistortae) no tenen tanta força.
El P. DE BELLERACA I FROMENTAL PETIT (Trsetario-Heracleetum pyrenaici),"2 mig altimontá, mig subalpí, duu fromental petit (Trisetaria
flavescens), belleraca (Heracleum sphondyhum ssp. pyrenaicum), etc.; se li assembla el
P. DE GENCIANA GROGA I FROMENTAL PETIT (Trisetario-Gentianetum luteae).455
prat de pastura
Prat susceptible d'ésser pasturat extensivament per bestiar. La majoria dels prats rasos
alpins i subalpins (cf.) en són. A l'estatge
montá resulten particularment productius corn
a prats de pastura eis P. DE CUA DE GOS
(Cynosuretum catalaunicum)°35 i (Cynosuro-Trifolietum repentis),"6 rics en cua de gos (Cynosurus cristatus) i trèvols (Trifolium pratense,
T. mepens); són prats pasturadors, mig tractats
corn un prat de dall, el primer pirinenc i el segon propi de les Muntanyes de Prades i el
Montseny (ambdós es fan entorn dels 1.000 m).
També montans són els prats de l'aliança Me-
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sobromion erecti, entre els quals alguns admeten el pasturatge, corn el P. DE PLANTATGE
MITJA I EUFR ASIA (Euphrasio-Plantaginetum
mediae),274 comunitat calcícola rasa, gemmada
i verda (10-20 cm, 100 °/0) dominada pel plantatge mitjà (Planta go media), la peluda (Hypochoeris radicata), l 'eufrásia (Euphrasia pectinata), diversos cárexs (Carex glauca, C. verna),
el lotus (Lotus corniculatus) i tot d'altres
hemicriptbfits, activament pasturada per bestiar boví; troba un òptim per al seu desenvolupament al dornini de la roureda de roure martinenc, de manera que és una comunitat básicament de les muntanyes de front oriental
humit (350-1.200 m), estesa per la Garrotxa,
Osona, el Ripollès i també, ja al domini de la
roureda de roure de fulla petita, per àrees esparses de l'interior, a la zona prepirinenca.
prat moll
Mullera (cf.), torbera (cf.).
prat sabanoide d'albellatge
Prat mediterrani alt (Hyparrhenietum hirto-pubescentis),259 d'aspecte sabanoide (0,5-1 m, 7090 Ve) dominat per l'albellatge (Hyparrhenia
hirta), i ric en fonoll (Foeniculum vu/game), ruda (Ruta chalepensis), trèvol pudent (Psoralea
bituminosa), ginesta (Spartium junceum), Histó (Brachypodium retusum), corretjola rogenca (Convolvulus althaeoides), etc. És un prat
de color d'aram característic, proveït de dos
estrats herbacis ben diferenciats, respectivament presidits per l'albellatge (fins a 1 m i
més) i pel llistó (fins a 30-40 cm), pasturable
per bestiar cabrum, que prospera tant sobre
substrats calcaris corn sobre substrats sillcis. És una comunitat termbfila, aimant de ternperatures més aviat altes, però no pas xerbfila, de manera que defuig l'aridesa; això fa que,
als nostres països, es localitzi preferentment
als solells lítorals de les àrees subhumides, és
a dir a la banda costanera del Principat, sobretot entre el Llobregat i la Tordera. Cap al S
perd progressivament puixança, per augment
de l'aridesa, alhora que no defuig els obacs,
per increment de les temperatures; ateny el
migjorn valencià i les Illes.

psamófila, vegetació
Vegetació pròpia de sorral, especialment de
platja i reraduna. Sobre la mateixa platja prospera la COMUNITAT DE JULL DE PLATJA
(Agropyretum mediterraneum)"5 i la COMUNITAT DE BORRÓ (Ammophiletum arundinaceae),"6 la primera quasi arran de mar, amb
jull de platja (Agropyrum junceum), esporobolus (Sporobolus pungens), corretjola marina
(Convolvulus soldanella), panical marí (Eryngium maritimum), melgó marí (Medicago mar!na), rave de mar (Cakile maritima), etc., i la
segona, sobre mateix de les dunes, amb borró
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(Ammophila arenaria ssp. arundinacea), Iliri
de mar (Pancratium maritimum), etc.
A la reraduna es fa la jonquera amb cesquera
(cf. jonquera psamófila) i sobretot la COMUNITAT DE CREDEUETA MARINA (Crucianelleturn maritimaer7 amb credeueta marina (Crucane/la marítima), ungla de gat (Ononis natrix
ssp. ramosissima), timó marí (Teucrium pohum ssp. polium var. maritimum), suene de
platja (Si/ene nicaensis), maçanella marina (Helichrysum stoechas var. maritimum), etc.

ras
Prat alpí o subalpí arranat (cf. gespa).
roureda o rovira
Bosc caducifoli submediterrani, medioeuropeu
o atlantic dominat per alguna espècie de roure
(Quercus caducifolis). A l'estatge montá dels
Països Catalans predominen sobretot les rouredes segues de tipus subnnediterrani (Quercion pubescenti-petraeae), al Principat i al País
Valencia; les rouredes humides de tipus atlántic (Quercion robori-petraeae) o medioeuropeu (Fraxino-Carpinion) són molt més escasses i resten limitades als Pirineus i al front
oriental humit del Principat.
roureda de roure martinenc
Roureda seca submediterránia dominada pel
roure martinenc (Q. pubescens). Es presenta
sota diverses formes i enriquida a vegades
amb d'altres roures. Corn a comunitat de tránsit entre la vegetació mediterrània i la medioeuropea, és alhora un bosc caducifoli (a vegades només semicaducifoli) i un bosc multiestratificat, ric en arbusts i en plantes herbàcies.
La R. DE ROURE MARTINENC TÍPICA (BuxoQuercetum pubescentis),388/1 o R. DE ROURE
MARTINENC AMB BOIX, generalment calcícola, és pròpia de les comarques interiors de
clima fred a l'hivern, on deuria ocupar grans
extensions, especialment sobre substrat calcari, entre els 1.000 i els 1.600-1.70 m. El seu
domini climácic s'estén per la muntanya mitjana de la Ribagorça, del Pallars, de l'Alt Urgel!, del Berguedà, del Ripollès i d'Osona, és
e dir en zones submediterránies amb una certa
tendència a la continentalitat; reapareix en
punts esparsos de muntanyes més meridionals
(Montserrat, zona calcària culminal de les
Muntanyes de Prades), encastada aleshores en
d'altres dominis climácics (alzinar muntanyenc
i roureda de roure de fulla petita). A la plana
de Vic, a causa d'un vistent fenomen d'inversió térmica, el domini de la roureda de roure
martinenc s'estén per una gran area situada
entorn dels 500 m, al fons de ia cubeta vigatana, sempre emboirada, mentre que les muntanyes que l'encerclen, per damunt dels 600-700
metres i fins els 800-900 m, duen una conspícua
vegetació de carácter mediterrani (alzinar). És
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un bosc prou alt i dens (10-15 m, 80-100 %)
que duu corn a arbres roure martinenc, roure
cerrioide (Q. cerrioides), blade de fulla gran
(Acer opa/us ssp. opa/us), pi roig (Pinus sylvestris) i àdhuc carrasca (Q. rotundifolia); corn
arbusts duu boix (Buxus sempervirens), corner (Amelanchier ovalis), arç blanc (Crataegus
monogyna), tortellatge (Viburnum lantana), ginesta sessilifólia (Cytisus sessilifolius), aranyoner (Prunus spinosa), etc., i corn a herbes
porta marxívol (Helleborus foetidus), prímula
vera (Primula veris), fenás boscà i de marge
(Brachypodium sylvaticum, B. phoenicoides),
fetgera (Anemone hepatica), etc. En resten només fragments esparsos i sovint mal constituiits. La R. DE ROURE MARTINENC AMB FAIG
(Buxo-Quercetum pubescentis fagetosum),388/5
amb uns estrats arbustiu i herbaci semblants,
però amb una presència forta de faig (Fagus
sylvatica) a l'estrat arbori, marca el transit
cap a les fagedes amb boix (cf.).
La R. DE ROURES MARTINENC I DE FULLA
GRAN (Aceri-Quercetum petraeae),3" la R. DE
ROURES MARTINENC I AFRICA (Sorbo-Quercetum canariensis) 390 i la R. DE ROURE MARTINENC AMB FALGUERA AQUILINA (PteridioQuercetum pubescentis) 568 substitueixen la
roureda de roure martinenc típica o amb boix
quan el substrat es fa massa declaradament
silici. El roure martinenc roman, però n'apareixen també d'altres i canvia el sotabosc. La
primera d'aquestes rovires substitueix la roureda amb boix en el front marítim i silícic de la
muntanya mitjana plujosa, això és la zona de
les Alberes, Alt Conflent i el Montseny; es
tracta d'una comunitat mesófila, de transició
cap a les rovires atlàntiques, amb un estrat
arbori integrat per roure martinenc, roure de
fulla gran (Q. petraea), blada de fulla gran
(Acer opa/us ssp. opalus) i moixera (Sorbus
aria); l'estrat herbaci, molt ric i divers, acull
piantes silicícoles extrannediterránies. Ocupa
terres situades entre els 700 i els 1.300 m, bé
que en exposició N arriba a baixar fins als 300
(Alberes). La segona d'aquestes rouredes mixtes presenta un estrat arbori constituït per roure martinenc, roure africá (Q. canariensis) i
surera (Q. suber). És una comunitat decididament silicícola, però no pas aimant dels sals
acids, sinó, a tot estirar, dels neutres. Aquesta
rovira, a Várea silícia de la Selva, i fins del VaIles Oriental, penetra fortament en els racons
humits del domini mediterrani, de manera que
en llocs obacs de Val-ea selvatana —de proverbials tendencies atlàntiques— arriba a fer-se
per sota del 100 m, és a dir pràcticament a
nivell del mar. És fácil que esdevingui una pineda rovirosa de pi roig (cf.).
roureda de roure de fulla petita
Roureda seca submediterránia (Violo-Quercetum fagineae coronillo-quercetosum fagi-
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neae) 384/1 dominada pel roure de fulla petita
(O. faginea ssp. valentina). És una comunitat
calcícola de tendència continental que suporta bé els freds hivernals (cosa que no farien
els alzinars mediterranis), però també fa front
a períodes estivals quasi eixuts (cosa incompatible amb les exigencies de les rouredes de
l'Europa central). El seu domini potencial s'estén per tota la zona prepirinenca situada entre
els (500)600-700 i els 1.000 m, bé que a les
parts baixes resta limitat als obacs, car els
solells són encara país del carrascar. A l'empara dels altiplans de la Segarra i de l'Anoia,
penetra profundannent devers el sud, fins a la
Conca de Barbera, de manera que migparteix
el domini del carrascar; de forma discontínua
reapareix a les parts altes dels massissos
muntanyosos meridionals, concretament a les
Muntanyes de Prades, al Montsant, a Cardó,
als Ports de Beseit i de Morelia, entre 1.000 i
1.200 m, i ja en el límit de la seva area, a les
zones calcàries de Penyagolosa, entre 1.100 i
1.400 m. És un bosc en força aspectes pròxim
als mediterranis (8-15 m, 80-100 %), semicaducifoli i multiestratificat, que duu roure de fulla
petita, pinassa (Pinus nigra), blada de fulla petita (Acer opalus ssp. granatensis), pi roig
(P. sylvestris), boix (Buxus sempervirens), corner (Amelanchier ovalis), espina cervina de
fulla petita (Rhamnus saxatilis), viola (Viola
willkommii), fetgera (Anemone hepatica), marxívol (Helleborus foetidus), gerani sanguini
(Geranium sanguineum), etc. És fácil que esdevingui una pineda rovirosa de pi roig (cf.) o
una simple pineda de pinassa (cf.).
roureda de roure reboil
Roureda seca carpetoatlántica (CephalantheroQuercetum pyrenaicae) 391 dominada pel roure
reboll (O. pyrenaica). Apareix únicament en
dues localitats dels Països Catalans, les Muntanyes de Prades i el massís de Penyagolosa
(950-1.450 m), atesos a través del Sistema lbéric. És un bosc silicícola (8-15 m, 75-100 %) que
porta roure reboll, pi roig (Pinus sylvestris), arc,
blanc (Crataegus monogyna), aranyoner (Prunus spinosa), falguera comuna (Pteridium aqui/Mum), curraiá (Cephalanthera rubra), verónica (Veronica chamaedrys), espunyideres (Gahum verum, G. vernum), betónica (Stachys officinalis), etc.
roureda de roure africà
Roureda humida de tendència atlántica (CariciQuercetum canariensis) 3" dominada pel roure africà (Q. canariensis). Trobable en punts
comptats del Vanes Oriental, de la Garrotxa, i
de la Selva (Montnegre, plana selvatana, Santa
Pau, Guilleries), sempre sobre sóls oligotrófics, normalment de textura sorrenca (nneteorització de granits, de gresos, etc.); al costat
d'un 20-25 % d'espècies pròpiament atlánti-
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ques i més o menys acidófiles, horn hi arriba
a trobar fins un 30-35 0/0 d'espècies mediterránies neutrófiles.
roureda de roure de fulla gran
Roureda humida de tendència atlántica (Teucrio-Quercetum petraeae)"2 dominada pel
roure de fulla gran (Q. petraea). Comunitat
obertament acidófila i espléndida (10-15 m,
85-100 0/0) amb roure de fulla gran, falguera
comuna (Pteridium aquilinum), gódua (Sarothamnus scoparius), descámpsia (Deschampsia
flexuosa), betónica (Stachys officinalis), veça
de muntanya (Lathyrus montanus), xucladors
(Melampyrum pratense), veròniques (Veronica officinalis, V. teucrium), etc.; a la Vall d'Aran s'hi afegeixen tell de fulla petita (Tilia cordata), i nabiu (Vaccinium myrtillus). És un bosc
absolutament extrannediterrani que es fa al
front oriental humit del Principat, concretament
en punts alterosos del Montseny i de les Guilleries, peró el seu òptim es dóna als Pirineus, a
la Vall de Ribes (Ripollès) i sobretot a la Vall
d'Aran, a altituds de l'ordre dels 1.000 m.
roureda de roure pénol
Roureda humida medioeuropea (Isopyro-Quercetum roboris) 403 dominada pel roure pénol (Q.
robur). Bosc magnífic (15-25 m, 80-100 %) que
és climácic en immenses zones de l'Europa
central, amb un sotabosc riquíssim, digne contrapunt de la majestuositat de l'estrat arbori.
Porta roure pénol, freixe de fulla gran (Fraxinus
excelsior), tell de fulla petita (Tilia cordata),
auró blanc (Acer campestre), oms (U/mus minor, U. scabra), sanguinyol (Cornus sanguinea), evónim (Euonymus europaeus), avellaner (Cory/us avellana), heura de terra (Glechoma hederacea), potentilla estéril (Potenti//a sterilis), pulmonária (Pulmonaria affinis),
révola (Ste/lana holostea), búgula (Ajuga reptans), buixol (Anemone nemorosa), fenás boscá (Brachypodium sylvaticum), veçot (Vicia
sepium), etc. La roureda de roure pénol es
fa sempre sobre substrats silicics no acids
(esquists a la Vall d'Aran, basalt a Olot), en
sòls profunds i neutres que són una terra bruna medioeuropea. A la Vall d'Aran la roureda
de roure pénol prospera a altituds compreses
entre els 600 i els 1.000 m; al pla d'Olot, queda
estrictamente limitada a les parts planes del
fons de la cubeta, entre els 375 i els 600 m,
i mai no s'enfila pels vessants, que solen ser
domini del roure martinenc.

ruderal, vegetació
Vegetació nitrófila (cf.) dels camins i llocs sovintejats per l'home. El gruix de les comunitats
ruderals són cardassars (Silybo-Urticion, Onopordion acanthii) o herbassars de vorada de
camí (Horde/on leporini, Sisymbrion officinqlis, Arction), bleterars (cf.) i comunitats viàries
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calcigades (Polygonion avicularis). Peró fan
part també d'aquest grup les comunitats de
parets o murs viaris (Parietario-Centranthion
rubri), les comunitats nitrófiles de platja i reraduna (Glaucio-Cakilion) i els herbassars de
guarets i Ilexius suburbans, corn el herbassars
de ripoll (cf.).

rupícola, vegetació
Vegetació pròpia de les rogues o llocs molt
pedregosos. La vegetació rupícola comprèn, comunitats de significació diversa, molt sovint
reduïdes a poblaments esclarissats de plantes especialitzades a colonitzar aquesta mena
de Ilocs ingrats, constretes a aprofitar els escassos retails de sòl on és possible d'arrelar-se. Sol tractar-se d'espècies molt particulars, normalment exclusives d'aquests indrets,
freqüentment relíquies de passats períodes
geològics. Ultra els problemes d'escassesa de
sòls aquestes comunitats han de fer front a
salts tèrmics molt accentuats i a disponibilitats
hídriques irregulars (a vegades, tanmateix, superiors a les imperants a la rodalia).
Les COMUNITATS CASMOF(TIOUES 0 FISSURíCOLES prosperen a l'empar de llivanyes,
petits relleixos, etc., tant sobre substrats calcaris (Asplenietalia petrarchae, estatge mediditerrani; Potentilletalia caulescentis, estatge
muntà i subalpí), corn sobre substrats silicis
(Androsacetalia argenteae). Per contra, les anomenades COMUNITATS COMOFÍTIQUES (Anomodonto-Polypodietalia) són pròpies de codines i d'afloraments rocosos més o menys
plans, coberts d'una capa de sol minsa i fins
discontínua. Les COMUNITATS GLAREÍCOLES,
a son torn, es fan sobre substrats pedregosos solts, més o menys mòbils, des dels codolars fluvials o clapers i pedrusques de terra
baixa (Andryalietalia ragusinae), fins a les
pedrusques i tarteres montanes, subalpines
i alpines, siguin de natural calcària (Thlaspietalia rotundifolii) o silícia (Androsacetalia alpinae). Finalmente, cal considerar les COMUNITATS DE DEGOTALL CALCARI (Adiantetalia),
própies de baixes altituds.

sallicornar
Brolla o prat higrohalófil propi de llocs costaners o continentals on s'embassa, permanentment o tennporária, aigua rica en clorurs, dominat per sal icórnies (Arthrocnemum, Salicornia).
Els S. HERBACIS (Thero-Salicornion i Suaedion
brevifoliae p.p.) són comunitats terofítiques
molt pobres en especies, própies de sois normalment inundats per aigües salades, que
aprofiten l'eixugó estival per a germinar i cornpletar les etapes actives de llur cicle biologic.
Això les • obliga a explotar un medi amb concentracions extraordinàries de clorurs, en el
qual les eflorescències de sal són abundants
i ostensibles. La dominancia o elevada presen-

cia de la salicórnia herbàcia (Salicornia herbacea [=S. europaea]) és general; també és corrent veure una capa llotosa de cianofícies entapissant el sol. Són própies de marjals costaners i d'algun punt del Principat continental i
arid. Els S. SUBARBUSTIUS (Arthrocnemion
fruticosi) resulten vicinants amb els herbacis,
però es fan als indrets on la inundació per algua salada no és tan persistent, o bé on no passa d'un simple embassament superficial. Només ocasionalment, tanmateix, romanen en
eixugó, car presenten durant llargs períodes
anuals un cert grau d'entollament, i no cal dir
que es fan també sobre sòls força argilosos,
relativament poc permeables. En aquestes condicions d'inundació precària —i encara, sovint,
amb aigua de pluja— pot prosperar una vegetació certament higrohalofítica, pare) permanent,
de manera que els terbfits deixen pas als subarbusts (carnefits i nanofanerófits). El domini
d'aquests poblaments correspon a la salicórnia
fruticosa o cirialera vera (Arthrocnemum fruticosum [=.Salicornia fruticosa]), un halófit suculent de filiació inconfusible, difícil de destriar, per contra, de la salicórnia glauca o cirialera glauca (Arthrocnemum glaucum), especie
molt próxima i també present, bé que amb una
domináncia normalment menor, en aquests salicornars subarbustius.

salzeda
Comunitat caducifòlia dominada pels salzes
(Salix), generalment de carácter forestal i ripari.
salzeda de ribera
Bosquetó caducifoli de ribera, dominat per
salzes arboris o arbustius alts, propi de les
areas més afectades per les revingudes: terrenys codolosos o sorrencs trasbalsats per les
riades, illetes d'arena del mig de les Hares, ribes molt batudes, etc. És un nínxol primari d'especies nitrofiles. Prospera sobretot a la terra baixa mediterrània (Salicion triandrae-fragil/si.
LA S. DE SARGA (Saponario-Salicetum purpureae)"2 n'és l'exemple més acabat. És un bosquetó afloconat (2-4 m, 90-100 %) dominat per
la sarga (S. elaeagnos) i el saulic (S. purpurea), salzes amb port arbustiu o d'arbrissó, i
freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia),
de sotabosc ric en herba sabonera (Saponaria
officinalis), esbarzer (Rubus ulmifolius), Ilúpol (Humulus lupulus), carbassina (Bryonia
dioica), menta borda (Mentha rotundifolia), dolçamara (Solanum dulcamara), etc., i en tot d'es~es nitrófiles corn l'herba berruguera (Chelidonium ma/us) o l'ortiga gran (Urtica dioica).
Pel que fa als Països Catalans, resta limitada al
Principat i a punts esparsos del N del País Valenciá; s'hi fa als llocs escaients dels rius del
domini del alzinar, però també és corrent en zo-
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nes submediterránies (domini de les rouredes
seques).
La S. DE VIMETERA (Atriplici-Salicetum)" és
el contrapunt continental de l'anterior. Fa costat a l'albereda amb granza (cf.) i exhibeix una
forta pobresa florística: vimetera (S. fragilis
ssp. neotricha), salze triandre (S. triandra),
salze blanc (S. alba), tamariu (Tamarix canariensis), átriplexs (Atriplex hastata, A. tataririca), plantatge gros (Plantago major), olivarda (mula viscosa), i ben poques coses més.
Horn en- pot trobar escasses raconades a les
planes del Segre, al país del carrascar.
La S. SUBALPINA (Veratro-Salicetum bicoloris),"1 a son torn, representa una irradiació d'aquestes comunitats a l'alta muntanya. Apareix
en valls relativament suaus i de tendència humida (Vall d'Aran, Capcir, etc.), i duu salze pentandre (S. pentandra), salze filicifoli (S. phylicifolia) i vimassa (S. aurita), ultra espècies
megafórbiques.
salzeda de congesta
Matoll quionófil arranat (20-30 cm, 50-75 %),
propi de congesta alpina (9-10 mesos de neu
l'any, 2.400-2.900 m), donninat per salenques,
salzes•nans i regruats. La COMUNITAT DE SALENCA HERBÁCIA (Salici-Anthelietum),2" sillcola, duu sobretot salenca herbàcia (S. herbacea) i gnafali nan (Gnaphalium alpinum); la
COMUNITAT DE SALENOUES RETUSA I RETICULADA (Carici-Salicetum retusae),292 calcícola, porta salenca retusa (S. retusa), salenca reticulada (S. reticulata), cárex (Carex atrata,
ssp. nigra), etc.

savinar
Bosquetó perennifoli mediterrani dominat per
les savines (Juniperus de fulla esquamiforme).
savinar litoral
Savinar costaner (Juniperetum lyciae) 421 dominat per la savina litoral (J. phoenicea var. lycia)
i pel Ilentiscle (Pistada lentiscus). És un bosgueto de platja (3-5 m, 70-90 %) que representa el mantel] marginal de les máquies 1i
torals, i per això el seu sotabosc acull, a l'ombra esborradissa de les savines, espècies psamáfiles i espècies de máquia. Apareix sobretot a les Balears i, més fragmentari, també al
País Valencià i nnigjorn català.
savinar oromediterrani
Savinar esclarissat (2-5 m, 40-60 %) propi de
les zones culminals de l'alta muntanya medíterránia, aimant dels freds hivernals. Les altes
carenes iberídiques n'hostatgen nombroses representacions, més aflebides corn més aprop
senten la influència assuaujadora del mar. Això
fa que aquests savinars, estesos per dilatades àrees de l'interior, apenes atenyin els Palsos Catalans, en el context dels quals són una
veritable raresa. Efectivament, només en comp-
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tadíssims punts de les muntanyes valencianes,
a tocar ja de l'Aragó (Penyagolosa i área del
Javalambre) arriben a penetrar en el nostre
territori, al límit ja de Ilur área de dispersió.
El S. DE SAVINA DE MUNTANYA (Pino-Junipereturn sabinae) 36' apareix només a Penyagolosa, entorn dels 1.500 m, i pren l'aspecte
d'un bosquet esquarterat de savina de muntanya (Juniperus sabina) i de ginebre (J. cornmunis) que aixopluga tot d'espècies herbàcies
sovint submediterránies.
El S. DE SAVINA TURÍFERA (Juniperetum hemisphaerico-thuriferae),36° ateny, afeblit, l'àrea
valenciana del Javalambre; es presenta corn
un bosquetó de savina turífera (J. thurifera) i
de ginebre (J. communis), relativament dens.
Indubtablement es tracta de dues de les comunitats forestals més rares al nostre país.

segetal, vegetació
Vegetació arvense (cf.) dels sembrats.
Ultra les comunitats de la muntanya mitjana
silícia (Scleranthion annul) i les de la muntanya mitjana calcària (Caucalidion platycarpae),
fan sobretot part de la vegetació segetal o messícola les comunitats de la terra baixa eixuta
(Seca/ion mediterraneum), entre les quals la
COMUNITAT DE BANYA DE CABRA I ROSELLA (Centaureo-Galietum verrucosi),'6' la clássica comunitat amb rosella (Papaver rhoeas)
dels camps de blat.
Als arrossars prospera la COMUNITAT DE JÓNCERA I AMMÁNIA (Cypero-Ammanietum coccineae),'" amb jóncera (Cyperus difformis),
ammánic (Ammania coccinea) i alfabegueta
(Bergia aquatica).

senillar
Canyissar (cf.).

sureda
Bosc mediterrani esclerofille (Quercetum ilicis
galloprovinciale suberetosum),430/7 del grup dels
alzinars, dominat per la surera (Quercus suber); en rigor és una variant silicícola pobra de
l'alzinar litoral (cf.), que es fa sobre sòls oligotrófics. Les nostres suredes s'estenen per la
terra baixa mediterrània de la Selva, del Baix
Empordà i del Maresme (no cal sinó pensar en
tota la indústria tapera selvatana i empordanesa), i també pel Vallespir i per l'Alt Empordà;
en el primer nucli prosperen sobre sòls saulonosos, de base granítica, mentre que en el
segon es fan sobre els esquists paleozoics donninants a la zona. Cap al sud reapareixen claps
de sureda, refugiats, naturalment, a les muntanyes, i concretament als escassos enclavaments silicis que s'hi troben; és el cas de les
suredes d'Escornalbou, al migjorn català, i sobretot de les extenses suredes de la Serra
d'Espadà, que prosperen sobre sòls gresosos.
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Les Balears en són del tot òrfenes. La sureda és
un bosc esclarissat (5-10 m, 50-75 %) que duu
surera, galzeran (Ruscus aculeatus), arboç (Arbutus unedo), bruc boat (Erica arborea), roja
(Rubia peregrina), heura (Hedera helix), falzia
negra (Asplenium onopteris), etc., sovint re&lit a una simple brolla d'estepes i brucs arbrada

tamarigar
Bosquetó nitrohalófil de rambla mediterrània
(Tamaricetum canariensis) 3" dominat pels tamarius (Tamarix canariensis, T. africana). Es
presenta, en general, associat a les zones mediterránies més àrides, de manera que horn
pot esperar de trobar-lo a les àrees mediterránies meridionals i continentals, a les primeres molt sovint lligat a les desembocadures
marítimes de les rambles i rius, i a les segones als espais més o menys salats de les
planes de l'Ebre (potser els tamarigars més
típics); és present a tota Várea mediterrània
dels Paisos Catalans.

teixeda
Bose aciculo-perennifoli submediterrani (Saniculo-Taxetum) 4" dominat pel teix (Taxus baccata). Prospera sobre substrats calcaris i gresos de ciment calcari, a altituds de l'ordre dels
800-1.100 m, bé que se'n troben fragments a
500 i d'altres a 1.500m, en diversos punts dels
Catalánids, des de Montserrat fins a Penyagolosa, passant pels Ports, on fa el paper de
comunitat permanent, bé que molt esparsament emplaçada en grenys i portelles de roques friables. Al sotabosc destaca la presència
de la sanícula (Sanicula europaea), de la poa
nemoral (Poa nemoralis), de la campaneta traqueli (Campanula trachelium), del fenás boscà
(Brachypodium sylvatícum), del grévol (Ilex
aquifolium), de l'herba de sant Robert (GeraMum robertianum ssp. robertianum), de l'heura (Hedera helix), de la fetgera (Anemone hepatica), etc.

telleda
Bose mixt caducifoli montá (Hedero-Tiletum
platyphylli) 5'7 que ocupa els raiguers ensotats
i obacs compresos entre 800 i 1.200 m, del
Ripollès fins al Pallars Sobirà. Hi dominen el
freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior) i el
tell de fulla gran (Tilia platyphyllos) a l'estrat
arbori, l'avellaner (Corylus avellana) i el boix
(Buxus sempervirens) a l'arbustiu, i l'heura
(Hedera helix) a l 'herbaci.

timoneda

Bosquina mediterrània baixa, eixarreïda, termbfila i esclarissada (20-40 cm, 30-60 0/0), dominada per petits subarbusts esclerofilles, sobretot del grup dels timons o farigoles (Thymus, Teucrium). El terme, purament fisiognó-
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mic (cf. 1.2.4.), és aplicable a un cert nombre
de comunitats de significació diversa.
timoneda calcícola
Timoneda (Thymo-Siderition leucanthae) pròpia
de les zones calcàries i eixutes del migjorn valenciá que pertanyen al domini de l'espinar, en
el qual apareixen per degradació de la vegetació primitiva i hi predominen.
La T. D'ESPARBONELLA BLANCA (Stipo-Sideritetum leucanthae) 3" apareix en força punts de
l'Alacantí i del Baix Vinalopó, per dessota dels
150 m. Duu esparbonella blanca (Sideritis leucantha), perdiguera (Helianthemum apenninum,
ssp. pilosum), teucri pumile (Teucrium pumilum ssp. caroli paui), timó (Thymus longiflorus, T. vulgaris), timó blanc (Teucrium polium
ssp. capitatum), llistó (Brachypodium retusum),
sanadella parviflora (Stipa parviflora), etc.
La T. DE FARIGOLA MERIDIONAL (SideritidoThymetum hyemalis),4" relativament densa (70
per cent recobriment) es fa a la raffia de Múrcia, al Baix Segura, entorn dels 200 m. Duu farigola meridional (Thymus hyemalis) i també
esparbonella blanca, perdiguera, timó blanc.
etcétera.
Més magres encara són la T. DE CERRELL AMB
ESTEPA GROGA (Eleaoselino-Avenetum filifoliae)" i la T. D'HIPÉRIC PINZELL (Fumano-Hypericetum ericoidis),335 la primera quasi un sinnple llistonar amb esparbonella blanca, perdiguera, llistó, etc. i cerrell (Avena . filifolia) i estepa 9 roga (Fumana ericoides ssp. ericoides),
i la segona una comunitat quasi rupícola, prepia de Hoes sense apenes sòl, amb hipéric pinzell (Hypericum ericoides), te de roca (Jasonia glutinosa), teucri buxifoli (Teucrium buxifolium), etc.
timoneda gipsícola
Timoneda (Gypsophilion) pròpia de zones guixoses i eixutes del país mediterrani continental sobretot del domini de la nnáquia i del carrascar; abundant a les planes de l'Ebre i fins
a l'altiplà central català. Quasi mai no hi manquen les trincoles (Gypsophila hispanica, G.
struthium).
Les T. DE RUAC I TRINCOLA (Ononodetum tridentatae,'" Gypsophilo-Ononidetum edentulae 614) són les més típiques. Es fan al domini
de la máquia continental i del carrascar (i fins
de la roureda seca), al Baix Cinca, al Segrià, a
la Noguera, a l 'Urgell, a la Segarra, etc. i també a les muntanyes valencianes nord-occidentals i als Serrans i a la Vall de Cofrents;
duen trincola, ruac (Ononis tridentata), herniána fruticosa (Herniaría fruticosa), farigola (Thymus vulgaris), llistó (Brachypodium retusum),
violer lívid (Matthiola fruticulosa), etc.
La T. D'HELIANTEM ESQUAMÓS I TRINCOLA
(Helianthemetum sguamati) 332 i la T. de MORRITORT GUIXENC I TRINCOLA (Lepidietum su-
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bulati) 434 prosperen en llocs fortament gipsacis i, per tant, molt ingrats. La primera apareix
al Baix Cinca, al Segrià i a l'Urgell, al domini
de la máquia i del carrascar, i duu trincola,
heliantem esquamós (Helianthemum squamaturn), romer blanc (H. syriacum), farigola, etc.;
la segona, dominada pel monitort guixenc (Lepidium subulatum) i la trincola, capç de viure
sobre simple polsim de guix, apenes entra en
territori català.
Als comptats afloraments gipsacis del migjorn
valencià, en ple domini de l'espinar (Alacantí, Valls del Vinalopó), arriba a fer-se la T. DE
TEUCRI VERTICIL.LAT (Helianthemo-Teucrieturn verticillati),334 amb ruac, heliantem esquamós, teucri verticillat i d'altres (Teucrim verticillatum, T. pumilum), etc.
torbera
Prat moll altimontá i subalpí, del grup de les
mulleres (cf.) dominat per les molses del grup
dels esfagnes (Sphagnum) i d'altres (Hypnum,
Mnium, Philonotis, etc.). És una comunitat en
extrem oligotrófica, edificada sobre les restes només parcialment mineralitzades dels individus morts (torba), i això fins a gruixos de
molts decímetres (TORBERA ALTA), o d'uns
quants centímetres (TORBERA BAIXA), que és
el cas de les nostres.
La T. AMB BRUC D'AIGUAMOLL (Sphagno-Ericetum tetralicis)"9 té una única área catalana
al peu de la Maladeta, a l'entrada meridional
del túnel de la Vall d'Aran (Alta Ribagorça), a
1.600-1.800 m, és a dir a la zona liminal amb
l'estatge subalpí; la fageda amb joliu que l'envolta s'ofereix en una subassociació especial
prou rica, ja, en avets. Es tracta d'una associació en qué l 'estrat muscinal, xop d'aigua oligotrófica, recobreix fins un 80 % de la superfície.
També hi resulten abundants diversos cárexs
(Carex panicea, C. echinata, C. nigra), la drósera (Drosera rotundifolia), i el bruc d'aiguamoll (Erica tetralix). La torbera amb bruc d'aiguamoll és una comunitat netannent atlántica,
insólita al nostre país, plena d'espècies molt
rares per a nosaltres.
Les T. AMB JONCA CESPITOSA (NarthecioScirpetum caespitosi,°28 Pediculario-Scirpetum
caespitosi 505 i Primulo-Scirpetum cae5p1t0s1482)
són un pállid reflex a la nostra alta muntanya
subalpina de les ufanoses torberes atlántiques del N d'Europa; en rigor són comunitats
de trànsit cap a les mulleres, a les quals es
troben físicament adossades, molt riques encara en cárex. Exigeixen aigües fortament ácides.

tremoleda
Bosquetó caducifoli (Fragario-Populetum tremulae) 5" nitroheliófil i baix (4-5 m), propi de
les clarianes dels boscos montans subhumits

i de l'alzinar muntanyenc, subsegüent a l'activitat de carboners, etc. Hi domina el trémol
(Populus tremula) i el gatsaule (Salix caprea),
sobre un estrat herbaci presidit per la maduixera (Fragaria vesca). En són proverbials els
bells tons grocs i vermells que pren a la
tardor.

ullastrar
Máquia d'ullastre i olivella (cf.).

verneda
Bosc caducifoli de ribera dominat pel vern (Alnus glutinosa), propi sobretot de l'estatge
monta.
La V. TÍPICA (Scrophulario-Alnetum glutinosae
[=Alnetum catalaunicum]) 4" és el bosc de
ribera principal a tot l'estatge montá del vessant meridional dels Pirineus, i fins de molts
punts del septentrional, i del front oriental humit del Principat, del Montseny devers el N;
arriba a atènyer les Corberes. Es troba, per
tant, des de la Ribagorça (i àdhuc des del
Baix Aran), fins al Vallespir, del Vallés Oriental a la Fenolleda, des dels 800 m fins als
1.300; al Baix Aran arriba a fer-se a menys de
600 m. És un bosc de ribera característic, amb
un estrat herbaci molt desenvolupat, menys en\raft per especies nitrófiles que els seus homólegs de terra baixa. Duu vern, freixe (Fraxinus
excelsior), saüc (Sambucus nigra), sanguinyol
(Cornus sanguinea), fenás boscà (Brachypodium sylvaticum), herbes de sant Benet i de
sant Robert (Geum urbanum, Geranium robertianum), cardámine (Cardamine impatiens), escrofuláries (Scrophularia alpestris, S. nodosa),
herba de les encantades (Circaea lutetiana),
etcetera.
La V. AMB CONSOLDA (Lamio-Alnetum glutinosae) 401 desplaça l'anterior a les parts baixes de l'estatge montá, per sota dels 800 m, en
àrees més aviat de plana. Penetra fortannent a
la terra baixa, sobretot en àrees privilegiades
com són les de la Selva, la Garrotxa, el Vallés
Oriental, etc., bé que arriba fins a l'Alt Empordá. El vern, i de retruc el bosc que ell encapçala, es rarifica fortament al S de Barcelona,
fins al punt que no travessa el Llobregat, mentre que, devers l'interior, cobreix l'àrea pirinenca i prepirinenca i baixa fins a l'Ebre resseguint el Cinca, el Segre i les Nogueres. L'estructura de la verneda amb consolda és semblant a la de la verneda típica, però la composició florística, sobretot de l'estrat herbaci, és
força diferent. Hi són especialment abundants
i representatives especies corn el buixol (Anemone nemorosa), el Iliri de neu (Galanthus niveils), el dorónic (Doronicum pardalianches), la
ficária (Ranunculus ficaria), la consolda (Symphytum tuberosum), el marcólic (Lilium martagon), etc.; l'estrat arbustiu és semblant al de
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la verneda típica, i l'om (Ulmus minor) substitueix el freixe en l'estrat arbori.
A l'extrem oposat del de la verneda amb consolda, sobre sóls més humits encara que els
ocupats per la verneda típica, arran mateix
dels cursos d'aigua, en posició equivalent a la
de la gatelleda, es fa, a muntanya, la V. AMB
CAREX REMOT (Carici-Alnetum [=AngelicoCaricetum remotae])."8 És una comunitat de
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tendéncia atlántica que apareix al Baix Aran,
al front oriental humit, del Conflent a la Garrotxa, i en punts esparsos del Montnegre i del
Montseny. A l'estrat herbaci fa un gran paper el cárex remot (Carex remota); també hi
són abundants la lisimáquia radicant (Lysimachia nemorum) i l'angélica borda (Angelica
sylvestris), i simplement present el cárex péndul (Carex pendula).
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